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1. EXECUTIVE SUMMARY 
 
 

Action A.3 – Final Report 
Composition and structure of Juniperus macrocarpa subpopulations 

 
 
Introduction 
 
Coastal dunes with Juniperus spp. (priority habitat 2250*, Directive 92/43/EEC) has been 
increasingly facing pressures by various socioeconomic human activities, such as building, 
tourism and agriculture. As a result, this vegetation type, occurring on sandy beaches with 
dunes, has been severely shrunk and fragmented, making the implementation of 
conservation actions an urgent need for the entire Mediterranean area. The Juniperus 
species participating in this type of vegetation in the Mediterranean are primarily Juniperus 
macrocarpa (syn. Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa) and, to a lower degree, Juniperus 
phoenicea. 
 
Juniperus macrocarpa is a dioecious, multi-trunk, large shrub or tree, endemic to the 
Mediterranean rim, growing on sandy beaches and dry rocky places from 0-300 m asl. In 
Greece, the 2250* habitat has been mapped in 16 NATURA sites, mainly in continental 
Southern Greece, the Aegean Islands and Crete; in the latter, the habitat occurs at its most 
representative form. In the framework of the project ‘JUNICOAST- Actions for the 
conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean’, a 
systematic census of composition and structure of Juniperus macrocarpa subpopulations 
took place at the 4 sites of Crete where the 2250* habitat is found (Chrysi Islet, Gavdos 
Island, Elafonisos–Kedrodasos and Falasarna, 7 subpopulations in total). The results of this 
action, combined to those of other preparatory actions, will help determine the guidelines 
for effective conservation of the 2250* habitat. 
 
Materials and methods 
 
During the implementation of action A3, field trips to all seven study sites (Chrysi-East, 
Chrysi-West, Sarakiniko, Agios Ioannis, Lavrakas, Kedrodasos and Falasarna) were 
conducted. On the two smaller sites, Kedrodasos and Falasarna, detailed recording of all 
Juniperus spp. individuals took place, while on the other 5 sites an extensive and 
representative subset of locations were studied. The census aimed in collecting information 
for each Juniperus macrocarpa subpopulation that would be useful in assessing important 
indexes for their conservation status, such as subpopulation size and density, sex ratio, 
regeneration etc. During field work, the actual position of Juniperus macrocarpa individuals 
was determined with a GPS device, so they could be imaged on a digital map, through 
suitable software (ArcMap GIS). At the same time, specific features of each individual were 
recorded such as sex, number of trunks, height (estimation), perimeter etc. Census also 
included the recording of the juvenile plants, dried (or stressed) individuals, as well as 
Juniperus phoenicea and Pinus brutia individuals, which seem to be the major competitors of 
Juniperus macrocarpa. Finally, age estimation was achieved through the method of annual 
ring count in tree cores. Tree cores were sampled, at breast height (1.10-1.20 m), from 
randomly selected individuals of the study sites. Age (i.e. number of tree rings) has been 
correlated with trunk perimeter and, consequently, mean age for standing individuals of 
each subpopulation was estimated. 
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Results 
 
Subpopulation size and density 
There is a significant variation in subpopulation size and density among the 7 study sites. The 
site largest in surface area, Lavrakas (Gavdos Island), is estimated to host both highest 
number of Juniperus macrocarpa individuals (14000-15000) and highest density (145 
individuals/ha) among all sites. Relatively large numbers are also observed in Chrysi-East 
site, with an estimation of 4400-4800 individuals and a density of 124 individuals/ha. On the 
other edge, only 178 individuals were recorded at Falasarna while the least dense site is 
Agios Ioannis in Gavdos, with 43 individuals/ha. Apart from these extreme values, the total 
number of individuals per site ranges between approx. 800 and 2900, while density ranges 
between 55 and 80 individuals/ha. Summing up all 7 study sites, an estimated total of 
24000-26000 Juniperus macrocarpa individuals are growing. The mean number of trunks per 
individual ranges among sites from 3.6 to 8.2, with the exception of Falasarna where this 
number amounts to 15.4 trunks/individual, as most junipers show a bushy form. 
Sex ratio 
Sex ratio is an important parameter for the subpopulations of dioecious species, since any 
significant deviation from the ecologically stable relation 1:1 has been reported as possibly 
related with stressful conditions and regeneration difficulties, due to lower female cone or 
pollen production. Testing the null hypothesis of a sex ratio (male/female) equal to 1:1, the 
census results have showed that there is a statistically significant deviation from this ratio in 
two of the seven study sites: Chrysi-East (M/F=1.68) and Chrysi-West (M/F=1.24). In all other 
sites this ratio is very close to 1:1, ranging from 0.97 to 1.12. Similar conclusions were 
reached when sex ratios were additionally estimated on the basis of total number of ’male’ 
and ‘female’ trunks per subpopulation (due to a partial uncertainty, in some cases, to exactly 
define a multi-trunk ‘individual’). 
Regeneration 
Previous studies have reported a low regeneration potential for Juniperus macrocarpa 
subpopulations in other Mediterranean areas (and for other Juniperus species as well). This 
trend was largely confirmed in the Cretan areas: in five study sites, the total number of 
juvenile plants were under or just above 10% of the total number of adult individuals, with 
Chrysi-East exhibiting the lowest regeneration index (1 juvenile per 310 adult individuals). 
On the other hand, two study sites in Gavdos (Sarakiniko and Lavrakas) hosted a much 
higher number of juvenile plants, with regeneration indices equal to 1:2,2 and 1:1.6 
respectively. First-year seedlings were excluded from the above calculations, due to strong 
evidence of an extremely low survival rate from the seedling to the established stage. 
Competition with other woody species 
Juniperus macrocarpa plants grow in sandy and rocky maritime lands, which are usually 
deficient in water and nutrients; therefore, competition with other large bushes or trees for 
natural resources is crucial. Among competing species, Juniperus phoenicea and Pinus brutia 
were recorded in significant numbers on several study sites. Juniperus phoenicea is present 
in all sites except Falasarna; however, this species is considered as a structural element of 
the habitat 2250*, and contributes relatively low numbers to the composition of the habitat, 
(with the exception of the two sites of Chrysi Islet, where the percentages reach approx. 30% 
and 60% of the total number of junipers). In contrast to Juniperus phoenicea, Pinus brutia 
trees, present in all 5 study areas of Gavdos and Chrysi, are much more competitive and 
seem to expand on juniper territory by occupying niches on sand dunes. 
Age structure 
Sampling of Juniperus macrocarpa trees from 5 sites (Chrysi-East, Sarakiniko, Ag. Ioannis, 
Lavrakas and Kedrodasos) resulted in some interesting findings: 
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 The logarithmic function offers best description of the relationship between trunk 
perimeter and number of annual rings. 

 Four quantitative ‘levels’ of growth have been identified both among and within the 
5 study sites of the 2250* habitat, in respect to locally diverse micro-environmental 
conditions (presence of water, soil depth etc.). 

 As a general finding, all subpopulations are estimated to show an average age of 
standing trunks within a range of 100-200 years. Kedrodasos and Lavrakas 
subpopulations seem to be the ‘youngest’ (100-110 years), while in Agios Ioannis the 
average age is estimated to 170-180 years; the oldest tree, among those sampled, 
was found to be 300 years old. 

Regeneration potential and germination capacity 
An attempt to quantify the seemingly massive, female cone production of Juniperus 
macrocarpa took place in Chrysi-East. The assessment gave a number of ca 20 cones per 1 
m² cover of female individuals which results to an overall estimation of 1,600,000-1,800,000 
cones in the entire site. Moreover, female cones were collected from Kedrodasos for testing 
seed viability and germination capacity. Average number of seeds per cone was 2.93 and 
viability tests showed that only 24% of seeds were full and healthy and probably capable to 
germinate. However, germination experiments conducted under a variety of light and 
temperature conditions gave poor results, with seeds germinating only in very few cases and 
final germination percentages never exceeding 20%. 
 
Conclusions and conservation actions proposed 
 
The implementation of A.3 Action of JUNICOAST Project has been the first systematic study 
of the composition and structure of Juniperus macrocarpa subpopulations in Greece and 
especially in Crete, where the species forms the largest and most representative thickets. 
The major conclusions derived from the present study are: 
 Subpopulation size can be considered satisfactory for most of the study sites, with 

the exception of Falasarna where the subpopulation is both small and fragmented. 
 Regeneration occurrence is very low. With the exception of Sarakiniko and Lavrakas 

sites, where an adequate number of juveniles thrive, all other sites host rather 
unsatisfactory numbers of established juvenile plants. 

 The considerable discrepancy between numbers of seedlings and juveniles observed 
suggests that seedling survival is very low in the field, possibly due to abiotic stress 
(water, wind, salinity), intraspecific competition, grazing and/or trampling. 

 There is no statistically significant deviation of sex ratio in most sites, with the 
exception of both Chrysi Islet sites, where male individuals dominate 
disproportionately upon female ones. As female individuals in dioecious species 
carry a heavier energy load (for cone production) than males, they are considered 
more vulnerable to environmentally stressful factors. At Chrysi Islet this is probably 
due to a limited availability of water and, to a lesser extent, touristic pressure. 

 In regard to age structure, all subpopulations show quite aged trees, with a mean 
age estimated in the range of 100-200 years. The fact that Lavrakas subpopulation is 
relatively younger correlates well with the high regeneration recorded in the area. 

 The major competitors of Juniperus macrocarpa are Juniperus phoenicea and Pinus 
brutia. The spread of Pinus brutia in Gavdos and Chrysi might eventually trouble 
considerably Juniperus macrocarpa, since these pines are growing much faster than 
junipers, produce massive numbers of easily germinable seeds and modify the 
microenvironmental conditions against other species by deposition of pine needles. 
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On the basis of the above general conclusions, a number of conservation actions are 
proposed as an overall approach. The implementation of these actions in each study site will 
take into consideration the specific features of each subpopulation as well as the 
socioeconomic conditions and human activities taking place in each site. 
 Planting of first-year seedlings is not recommended as they seem to have low 

survival rate. A more efficient solution is planting of juvenile plants (1-2 yrs old), 
originating from seedlings and/or graft offshoots taken from the respective site and 
grown or rooted in a nursery for several months. At the sites of Chrysi, where a 
significant sex ratio deviation occurs, female plantlets (from offshoots grown and 
rooted in the meantime in the nursery) should be planted at positions of male 
aggregations. 

 Establishment of small fences around planted junipers and juveniles or seedlings 
already naturally growing in the field is recommended, both for protecting them 
from grazing/trampling and for identifying the main cause of low seedling survival. 

 As pines show an aggressive trend to expand against junipers, a low-intensity control 
of this spread is recommended. Therefore, in the study sites of Gavdos and Chrysi a 
few pilot plots of Pinus brutia expansion control can be implemented; in these plots 
seedlings and small-sized juveniles of Pinus brutia will be eradicated manually and, 
at the same time, immature cones can be removed from the nearby pine trees. 

 Finally, especially for Falasarna site, where increased pressure from socioeconomic 
activities (tourism, agriculture) is aggravated by land ownership conflicts, the 
possibility of enhancing the legal protection of 2250* habitat should be primarily 
examined. An applicable way to achieve this would be the proclamation of a Plant 
Micro-Reserve (PMR) and its declaration as a Wildlife Refuge, following the example 
of the 7 PMRs hosting priority plant species and habitats (implemented within the 
framework of a previous LIFE project ‘CRETAPLANT – A Pilot Network of Plant Micro-
Reserves in Western Crete’). 
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2. ΕΙΑΓΩΓΘ 
 

Θ αλλθλεπίδραςθ των παράκτιων οικοςυςτθμάτων με τθν ανκρϊπινθ παρουςία και 
δραςτθριότθτα αποτελεί μία δυναμικι ςχζςθ που διαμορφϊνεται επί πολλοφσ αιϊνεσ. Θ 
ςθμαςία των καλάςςιων μεταφορϊν, αλλά και των καλάςςιων οικοςυςτθμάτων για τον 
άνκρωπο, ζχουν προ πολλοφ μετατοπίςει μεγάλο τμιμα τθσ κοινωνικοοικονομικισ 
δραςτθριότθτασ ςτισ παράλιεσ περιοχζσ. Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οι παράκτιεσ περιοχζσ 
φιλοξενοφν ςχεδόν τον μιςό ανκρϊπινο πλθκυςμό των χωρϊν με καλάςςια ςφνορα (EEA 
2010). Οι ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ προκαλοφν πολλαπλζσ πιζςεισ ςτα παράκτια 
οικοςυςτιματα, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ απϊλειασ και υποβάκμιςθσ ενδιαιτθμάτων, τθσ 
ρφπανςθσ και τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Ωσ αποτζλεςμα των ιςχυρϊν αυτϊν πιζςεων οι 
παράκτιοι οικότοποι και τα είδθ Κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ που απαντοφν ςε αυτοφσ 
βρίςκονται ςε κίνδυνο: περίπου τα 2/3 των οικοτόπων και των ειδϊν βρίςκονται ςε μθ 
ευνοϊκι κατάςταςθ διατιρθςθσ (EEA 2010). 
 
Ανάμεςα ςτα παράκτια οικοςυςτιματα που απειλοφνται από τισ ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνονται και οι παράκτιεσ αμμοκίνεσ με είδθ αρκεφκων (Juniperus 
spp.) (Coastal dunes with Juniperus spp., κωδικόσ οικοτόπου 2250*). Ο οικότοποσ 2250* ζχει 
χαρακτθριςτεί ωσ οικότοποσ προτεραιότθτασ για διατιρθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ο 
οικότοποσ αυτόσ ςυναντάται ςτθ χϊρα μασ κατά κφριο λόγο ςτθ Νότια Ελλάδα. 
Χαρακτθριςτικό είδοσ του οικοτόπου για ολόκλθρθ τθν περιοχι τθσ Μεςογείου είναι θ 
Juniperus macrocarpa, που ςχθματίηει ςυςτάδεσ ποικίλθσ ζκταςθσ ςε αμμϊδεισ παραλίεσ. 
Στα πλαίςια του Ρρογράμματοσ LIFE+ “JUNICOAST: Δράςεισ για τθν διατιρθςθ των 
παράκτιων αμμοκινϊν με είδθ Juniperus ςτθν Κριτθ και ςτο Νότιο Αιγαίο” (2009-2012) 
πραγματοποιικθκε εργαςία καταγραφισ τθσ ςφνκεςθσ και δομισ των υποπλθκυςμϊν J. 
macrocarpa ςτισ 4 περιοχζσ που εμφανίηεται ο οικότοποσ 2250* ςτθν Κριτθ (Δράςθ Α.3). 
Είναι θ πρϊτθ φορά που διεξάγεται ολοκλθρωμζνθ εργαςία μελζτθσ του είδουσ και του 
οικοτόπου του ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα ςτθν Κριτθ, όπου ο οικότοποσ 2250* 
ςυναντάται ςτθν πλζον αντιπροςωπευτικι του μορφι. Τα αποτελζςματα τθσ Δράςθσ αυτισ, 
που παρουςιάηονται ςτθν παροφςα ζκκεςθ αναφοράσ, κα χρθςιμεφςουν για τισ μετζπειτα 
Δράςεισ διατιρθςθσ ςτο Ρρόγραμμα JUNICOAST, αλλά και για τθ μελλοντικι διαχείριςθ του 
οικοτόπου ςτισ κζςεισ εμφάνιςισ του, τόςο ςτθν Κριτθ όςο και ςτο Νότιο Αιγαίο. 
 
2.1 Ο οικότοποσ 2250* ςτθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα 

 
Οι παράκτιεσ αμμοκίνεσ με είδθ αρκεφκων (οικότοποσ 2250* Coastal dunes with Juniperus 
spp.) αποτελοφν οικότοπο προτεραιότθτασ ςφμφωνα με τθν Οδθγία των Οικοτόπων 
(Οδθγία 92/43/ΕΟΚ). Από τθ βάςθ δεδομζνων για τθ Βιοποικιλότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Υπθρεςίασ Ρεριβάλλοντοσ (European Environmental Agency, EEA) προκφπτει ότι ο 
οικότοποσ 2250* ζχει χαρτογραφθκεί ςε 224 περιοχζσ του Δικτφου NATURA 2000, ςε 8 
χϊρεσ τθσ Ε.Ε. (Δανία, Ιςπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρορτογαλία, Θνωμζνο Βαςίλειο) και 
εμφανίηεται κυρίωσ ςτισ ακτζσ τθσ Μεςογείου, αλλά και του Ατλαντικοφ ωκεανοφ. Στισ 
ακτζσ τθσ Μεςογείου, τα είδθ αρκεφκου που ςυμμετζχουν ςτον οικότοπο 2250* είναι 
κυρίωσ τα Juniperus macrocarpa και Juniperus phoenicea. Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ οι 
κζςεισ με τον ςυγκεκριμζνο τφπο βλάςτθςθσ ζχουν δεχτεί ιςχυρι πίεςθ από τθν ανκρϊπινθ 
παρουςία, κακϊσ αποτελοφν περιοχζσ τουριςτικισ εκμετάλλευςθσ και ζντονθσ οικοδομικισ 
δραςτθριότθτασ. Αποτζλεςμα αυτϊν είναι ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ βλάςτθςθσ να ζχει 
ςυρρικνωκεί και κατακερματιςτεί ςε μεγάλο βακμό. Ζτςι πλζον ο οικότοποσ 2250* 
εμφανίηεται ςποραδικά, ενϊ ςυνεχίηει να δζχεται διαρκϊσ αυξανόμενθ πίεςθ από τθν 
τουριςτικι ανάπτυξθ λόγω του φυςικοφ κάλλουσ των περιοχϊν εμφάνιςισ του. 
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Ραρόμοια με αυτιν τθσ υπόλοιπθσ Μεςογείου είναι και θ εικόνα ςτθν Ελλάδα για τον 
οικότοπο 2250*, όπου ζχει χαρτογραφθκεί ςε 16 περιοχζσ του Δικτφου NATURA 2000 
(Ρίνακασ 1), κυρίωσ ςτθ Νότια Ελλάδα (Αττικι-1,Ρελοπόννθςοσ 3, Νότιο Αιγαίο-4 και Κριτθ-
4) και δευτερευόντωσ ςτο Ιόνιο (4 περιοχζσ). 
 

Πίνακασ 1. Περιοχζσ του Δικτφου NATURA 2000 όπου ζχει καταγραφεί ο οικότοποσ 2250* ςτθν Ελλάδα. 

 
Στθν Κριτθ και ειδικότερα ςτθ Γαφδο και τθ νθςίδα Χρυςι, εμφανίηεται θ πλζον εκτεταμζνθ 
και αντιπροςωπευτικι διαμόρφωςθ του οικοτόπου 2250*. Πλεσ οι παράκτιεσ κζςεισ ςτισ 
οποίεσ εμφανίηεται ο οικότοποσ υφίςτανται ζντονθ τουριςτικι δραςτθριότθτα. 
 
Ππωσ αναφζρκθκε, ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου τα είδθ αρκεφκου που επικρατοφν ςτον 
οικότοπο 2250*είναι κυρίωσ θ Juniperus macrocarpa και κατά δεφτερο λόγο θ Juniperus 
phoenicea. Θ μελζτθ επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν κατάςταςθ των υποπλθκυςμϊν του 
είδουσ J. macrocarpa, που είναι είδοσ πολφ ςπανιότερο και απαντά πλζον ςε ςχετικά λίγεσ 
κζςεισ, το ςφνολο των οποίων είναι παράκτιεσ. Αντίκετα, θ J. phoenicea είναι είδοσ κοινό 
και ςυμμετζχει ςε διάφορουσ τφπουσ μεςογειακϊν οικοςυςτθμάτων. 
 
2.2 Το είδοσ Juniperus macrocarpa 
 
Θ Juniperus macrocarpa Sm. είναι φυτό γυμνόςπερμο τθσ οικογζνειασ Cupressaceae που 
περιγράφθκε για πρϊτθ φορά το 1813 από τον Smith. To 1878 ‘υποβιβάςτθκε’ ςε υποείδοσ 
τθσ J. oxycedrus από τον Ball και ζκτοτε αναφζρεται ωσ Juniperus oxycedrus L. subsp. 
macrocarpa (Sm.) Ball ςε όλεσ τισ ζγκριτεσ πθγζσ τθσ ςυςτθματικισ βοτανικισ (Flora 
Europaea, Med Checklist, Flora Hellenica). Εντοφτοισ, πρόςφατα χθμικά (ςφςταςθ αικερίων 
ελαίων ςτισ βελόνεσ) και μοριακά δεδομζνα (RAPDs) ενιςχφουν τθν ιδθ γνωςτι, ςαφι 
μορφολογικι και οικολογικι διαφοροποίθςθ του ‘υποείδουσ’ macrocarpa από το είδοσ 
oxycedrus, με αποτζλεςμα τθν ‘επαναφορά’ τθσ J. macrocarpa ςτθν αρχικι ταξινομικι 
βακμίδα του είδουσ (Adams 2000, Adams et al. 2005). Το είδοσ είναι γνωςτό με τα κοινά 

GR2140001  ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΟΝΤΑ (ΑΡΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΩΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΟΝΤΑ 

GR2220003 ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΑΧΙΡΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΘΣΙ, ΑΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΩΜΟΝΑΣ) 

GR2230002  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΚΥΑ) 

GR2310001 
ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΘΝΟΥ, ΝΘΣΟΙ 
ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΘΣΟΣ ΡΕΤΑΛΑΣ 

GR2540002 ΡΕΙΟΧΘ ΝΕΑΡΟΛΘΣ ΚΑΙ ΝΘΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΘΣΟΣ 

GR2550003 ΝΘΣΟΙ ΣΑΡΙΕΝΤΗΑ & ΣΧΙΗΑ, ΑΚΩΤΘΙΟ ΑΚΙΤΑΣ 

GR2550005 ΘΙΝΕΣ ΚΥΡΑΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΙ - ΚΥΡΑΙΣΣΙΑ) 

GR3000003 ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΚΟ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΑΘΩΝΑ 

GR4210005 
ΟΔΟΣ: ΑΚΑΜΥΤΘΣ, ΑΜΕΝΙΣΤΘΣ, ΑΤΤΑΒΥΟΣ, ΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΗΩΝΘ (ΚΑΑΒΟΛΑ 
- ΟΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ) 

GR4220006 ΝΘΣΟΣ ΡΟΛΥΑΙΓΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ 

GR4220014 
ΚΕΝΤΙΚΘ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΑΞΟΣ: ΗΑΣ & ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ ΜΑΥΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΗΩΝΘ (ΟΜΟΣ 
ΚΑΑΔΕΣ - ΟΜΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ) 

GR4220020 ΝΘΣΟΣ ΜΘΛΟΣ: ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΙΑΣ - ΕΥΥΤΕΘ ΡΕΙΟΧΘ 

GR4320003 ΝΘΣΟΣ ΧΥΣΘ 

GR4340001 
ΘΜΕΘ & ΑΓΙΑ ΓΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΘΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΝΑ - ΡΟΝΤΙΚΟΝΘΣΙ, ΟΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ – 
ΒΙΓΛΙΑ 

GR4340013 ΝΘΣΟΙ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΡΟΥΛΑ 

GR4340015 ΡΑΑΛΙΑ ΑΡΟ ΧΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΙ ΑΚΩΤΘΙΟ ΚΙΟΣ 
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ονόματα κζδροσ, κζντροσ και καλαςςόκεδρο (και ςε κατά λζξθ απόδοςθ του λατινικοφ 
διωνφμου: άρκευκοσ θ μακρόκαρποσ). Το είδοσ δεν αναφζρεται από τον Θεόφραςτο (ίςωσ 
λόγω τθσ ςχετικά περιοριςμζνθσ γεωγραφικισ του κατανομισ ςε παραλιακζσ περιοχζσ τθσ 
νότιασ Ελλάδασ) ενϊ αντίκετα περιγράφεται με αρκετζσ λεπτομζρειεσ θ οξφκεδροσ, 
Juniperus oxycedrus, κακϊσ και άλλα είδθ τθσ κζδρου (δθλ. του γζνουσ Juniperus). Ρικανϊσ 
πρόκειται για τθν Άρκευκο τθν μεγάλθ του Διοςκουρίδθ, ςυμπζραςμα που απορρζει από το 
αναφερόμενο μζγεκοσ του ‘καρποφ’ («κατά καρφου Ροντικοφ το μζγεκοσ ευρίςκεται»). 
 
Θ Juniperus macrocarpa είναι δίοικοσ κάμνοσ ι δζντρο με φψοσ ςυνικωσ ζωσ 4 m, που 
μπορεί να φτάςει μζχρι και τα 10-12 m υπό βζλτιςτεσ ςυνκικεσ. ‘Ανκίηει’ (δθλαδι παράγει 
τα αρςενικά και κθλυκά αναπαραγωγικά όργανα) από τον Φεβρουάριο ζωσ τον Μάρτιο 
(Εικόνεσ 1, 2) και θ ωρίμανςθ των κθλυκϊν κϊνων (ψευδοκαρπϊν) γίνεται το φκινόπωρο 
του επομζνου ζτουσ (Εικόνεσ 3, 4). Οι ϊριμοι κϊνοι περιζχουν ςυνικωσ 3 ςπζρματα που ςε 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να φτάνουν τα 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Θ παραγωγι κθλυκϊν κϊνων είναι κατά κανόνα πολφ μεγάλθ, ωςτόςο το ποςοςτό πλιρων 
ςπερμάτων είναι αρκετά μικρό (<30%), ενϊ χαμθλι είναι και θ φυτρωτικότθτα αυτϊν των 
ςπερμάτων, αλλά και θ βιωςιμότθτα των αρτιβλάςτων ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον. 
Ωςτόςο, εκτόσ από τθ φυλετικι αναπαραγωγι, θ J. macrocarpa ζχει τθ δυνατότθτα να 

Εικόνα 1. Αρςενικζσ ‘ταξιανκίεσ’. Εικόνα 2. Αρςενικοί κϊνοι. 

Εικόνα 3. Ανϊριμοι (1ου ζτουσ) κθλυκοί κϊνοι. Εικόνα 4. Ώριμοι (2ου ζτουσ) κθλυκοί κϊνοι. 
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αναπαράγεται ‘κλωνικά’, με παραβλαςτιματα που προβάλλουν από τισ οριηόντιεσ ρίηεσ, 
που με τον τρόπο αυτό επεκτείνουν ςε μεγάλο μικοσ τα άτομα του είδουσ. 

 
Θ J. macrocarpa είναι είδοσ ενδθμικό τθσ Μεςογείου και απαντάται ςε αμμϊδεισ παραλίεσ 
ι ξθρά βραχϊδθ μζρθ ςε υψόμετρο 0-300 m, ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ Μεςογειακισ λεκάνθσ 
(Εικόνα 5). Στθν Ελλάδα ςυναντάται ςυχνότερα ςτθ νότια Ελλάδα (Ρελοπόννθςο, Κυκλάδεσ, 
Δωδεκάνθςα και Κριτθ), όπου ςχθματίηει τουσ μεγαλφτερουσ υποπλθκυςμοφσ. Στισ 
περιςςότερεσ κζςεισ που εμφανίηεται ςχθματίηει καμνϊνεσ ςε ςτακεροποιθμζνεσ κίνεσ. 
Είναι είδοσ προςαρμοςμζνο ςτισ αντίξοεσ παραλιακζσ ςυνκικεσ, που χαρακτθρίηονται από 
ιςχυροφσ ανζμουσ, καλάςςιο ψεκαςμό (και επομζνωσ υψθλι αλατότθτα) αλλά και χαμθλι 
υδατικι περιεκτικότθτα ςτα ανϊτερα αμμϊδθ ςτρϊματα του εδάφουσ. Το πολυδαίδαλο και 
εξαιρετικά διακλαδιςμζνο – ςε πλάτοσ και ςε βάκοσ - ριηικό ςφςτθμα που αναπτφςςουν 
δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ κζδρουσ να ανταπεξζρχονται ςτθν υδατικι καταπόνθςθ (Castillo 
et al. 2002) θ οποία προκαλείται τόςο από τθ χαμθλι περιεκτικότθτα νεροφ ςτο ζδαφοσ, 
όςο και τθν παρατεταμζνθ ξθροκερμικι περίοδο τθσ νότιασ Ελλάδασ. Απόρροια, βζβαια, 
αυτϊν των περιοριςμϊν είναι οι κζδροι να εμφανίηουν μία εξαιρετικά βραδεία αφξθςθ. 
 

 
Εικόνα 5. Θ γεωγραφικι κατανομι του είδουσ Juniperus macrocarpa (Klimko et al. 2004). 

 
Θ J. macrocarpa δεν κεωρείται ωσ απειλοφμενο είδοσ ςε εκνικό επίπεδο, ωςτόςο είναι 
ςαφζσ πωσ οι περιοχζσ εμφάνιςισ τθσ και ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ βλάςτθςθσ ςτον οποίο 
ςυμμετζχει αντιμετωπίηουν αυξθμζνθ πίεςθ από τισ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ. Οι 
οπιςκοκινικοί καμνϊνεσ αποτελοφν το πρϊτο ςθμείο εκμετάλλευςθσ από τθν ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα κατά τθν επζκταςθ προσ τισ ακτζσ (οικοδομι, τουριςτικι αξιοποίθςθ) ενϊ 
ςε πολλζσ περιπτϊςεισ παρατθρείται ζντονθ βόςκθςθ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Σε διάφορεσ 
περιοχζσ ανά τθ Μεςόγειο γίνονται προςπάκειεσ διατιρθςθσ είτε του είδουσ είτε των 
οικοτόπων του και, τα τελευταία χρόνια, αρκετά εκνικά ι ευρωπαϊκά προγράμματα ζχουν 
επικεντρωκεί ςε αυτοφσ τουσ απειλοφμενουσ παραλιακοφσ οικοτόπουσ (π.χ. Muñoz-Reinoso 
2003, 2004, Redondo & Saavedra 2004). Μία από τισ ςθμαντικότερεσ προςπάκειεσ είναι το 
Ρρόγραμμα LIFE-NATURA ‘ENEBRO Restoration of coastal dunes with Juniperus spp in 
Valencia’ (2005-2007), που ακολοφκθςε προθγοφμενεσ προςπάκειεσ των τοπικϊν αρχϊν 
τθσ Βαλζνςια για τθν αποκατάςταςθ των αμμοκινϊν με J. macrocarpa (Collado Rosique 
2008). Οι ςθμαντικότερεσ απειλζσ που ταυτοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του 
Ρρογράμματοσ αυτοφ είναι, εκτόσ τθσ ανκρωπογενοφσ πίεςθσ, οι προςβολζσ από ζντομα, θ 
βόςκθςθ, ο ανταγωνιςμόσ με άλλα φυτικά είδθ, θ καλοκαιρινι ξθραςία και οι φωτιζσ. 
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Στα πλαίςια του Ρρογράμματοσ JUNICOAST μελετικθκαν 7 υποπλθκυςμοί του είδουσ J. 
macrocarpa ςτισ 4 περιοχζσ (7 κζςεισ) τθσ Κριτθσ όπου ζχει χαρτογραφθκεί ο οικότοποσ 
2250* (Εικόνα 6). 
 
 
 
 

ΓΑΤΔΟ ΧΡΤΘ 

ΦΑΛΑΑΡΝΑ ΕΛΑΦΟΝΘΙ (ΚΕΔΡΟΔΑΟ) 

Εικόνα 6. Χάρτθσ τθσ Κριτθσ με ςθμειωμζνεσ τισ 4 περιοχζσ μελζτθσ. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Στα πλαίςια τθσ Δράςθσ Α3 πραγματοποιικθκαν ερευνθτικζσ επιςκζψεισ και ςτισ τζςςερισ 
περιοχζσ μελζτθσ (επτά κζςεισ) του Ρρογράμματοσ. Στισ περιοχζσ μελζτθσ ςτο Ελαφονιςι 
και ςτθ Φαλάςαρνα πραγματοποιικθκαν αρκετζσ θμεριςιεσ επιςκζψεισ, ενϊ ςτισ 
δυςκολότερεσ, ωσ προσ τθν πρόςβαςθ, περιοχζσ τθσ Γαφδου και τθσ Χρυςισ 
πραγματοποιικθκαν τζςςερισ πολυιμερεσ αποςτολζσ πεδίου. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ζρευνασ 
πεδίου ιταν να προςδιοριςτοφν ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά, που μπορεί να 
επθρεάηουν τθ βιωςιμότθτα των υποπλθκυςμϊν τθσ Juniperus macrocarpa, όπωσ θ 
αναλογία φφλου, το αναγεννθτικό δυναμικό και θ υπάρχουςα αναγζννθςθ (παρουςία 
νεαρϊν φυτϊν), θ πυκνότθτα των κζδρων ςε κάκε κζςθ μελζτθσ, θ περιβαλλοντικι 
καταπόνθςθ και ο ανταγωνιςμόσ με άλλα ξυλϊδθ είδθ. Άλλα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν 
ιταν ο αρικμόσ κορμϊν ανά άτομο, το φψοσ (κατά προςζγγιςθ) και θ περίμετροσ των 
κορμϊν. 
 
Με βάςθ τθν ζκταςθ του οικοτόπου και τθν ευκολία πρόςβαςθσ ςε κακεμία από τισ κζςεισ-
ςτόχουσ επιλζχτθκε διαφορετικι προςζγγιςθ απογραφισ των χαρακτθριςτικϊν ειδϊν 
(Juniperus spp.) του οικοτόπου. Ζτςι, ςτισ εφκολα προςβάςιμεσ και ςυγκριτικά μικρότερεσ 
περιοχζσ τθσ Φαλάςαρνασ και του Ελαφονθςιοφ ζγινε προςπάκεια να απογραφεί το 
ςφνολο των ατόμων, ενϊ ςτισ κζςεισ τθσ Χρυςισ και τθσ Γαφδου θ απογραφι ζγινε ςε 
δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ και με γνϊμονα τθν καταγραφι του μζγιςτου δυνατοφ 
αρικμοφ ατόμων. Τα ςθμεία δειγματολθψίασ ςτισ περιοχζσ τθσ Γαφδου και τθσ Χρυςισ 
επιλζχκθκαν με τυχαίο τρόπο ςε γεωαναφερόμενουσ δορυφορικοφσ χάρτεσ, με ςτόχο να 
διαςπείρονται ςε όλθ τθν ζκταςθ του οικοτόπου ςε κάκε κζςθ μελζτθσ. Σκοπόσ τθσ 
δειγματολθψίασ ιταν θ καταγραφι όςο το δυνατόν μεγαλφτερου και αντιπροςωπευτικοφ 
αρικμοφ ατόμων J. macrocarpa. Ο αρικμόσ των ςθμείων δειγματολθψίασ ιταν ανάλογοσ 
τθσ ζκταςθσ του οικοτόπου ςτισ 3 περιοχζσ τθσ Γαφδου, ενϊ ςτθ Χρυςι ο αρικμόσ των 
ςθμείων εξαρτικθκε από τθν τουριςτικι πίεςθ που δζχονται οι 2 περιοχζσ. Το κάκε ςθμείο 
δειγματολθψίασ εντοπιηόταν ςτο πεδίο με τθ βοικεια ςυςκευισ εντοπιςμοφ GPS και ςτθ 
ςυνζχεια καλφπτονταν μία πολυγωνικι επιφάνεια ϊςτε να περιλαμβάνει 10-15 άτομα J. 
macrocarpa. Κατά ςυνζπεια οι δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ δεν είχαν ςτακερό εμβαδό. 
 
Θ καταγραφι τθσ κζςθσ των ατόμων J. macrocarpa και J. phoenicea ζγινε ςτο πεδίο με 
ςυςκευι GPS (Εικόνα 7) και ςτθ ςυνζχεια τα δεδομζνα ειςιχκθςαν ςε πρόγραμμα 
χαρτογράφθςθσ (ArcMap GIS) για να αναπαραςτακοφν οι ακριβείσ κζςεισ των 
απογραφζντων ατόμων πάνω ςε γεωαναφερόμενεσ αεροφωτογραφίεσ. Θ αναλογία φφλου 
υπολογίςτθκε με επιτόπια καταμζτρθςθ αρςενικϊν-κθλυκϊν ατόμων, θ οποία ςυνοδεφτθκε 
και από τθν καταμζτρθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ κορμϊν κάκε ατόμου. Κακϊσ πολφ ςυχνά 
τα άτομα του είδουσ εμφανίηουν περιςςότερουσ από ζναν κορμοφσ, οι οποίοι αναδφονται 
μζςα από το αμμϊδεσ ζδαφοσ, ο ςαφισ προςδιοριςμόσ ενόσ ατόμου εμπεριζχει ζνα βακμό 
υποκειμενικότθτασ, ιδιαίτερα ςε ςθμεία μεγάλθσ πυκνότθτασ. Ρροκειμζνου να 
αποφανκοφμε εάν πρόκειται για το ίδιο άτομο λαμβάνονταν υπ’ όψιν το φφλο, θ εν γζνει 
μορφολογία των φυτϊν (που παρουςιάηουν μικρότερεσ ι μεγαλφτερεσ φαινοτυπικζσ 
διαφορζσ) κακϊσ και οι περιςςότερο ι λιγότερο εμφανείσ διαςυνδζςεισ των κορμϊν 
μεταξφ τουσ. Επιπλζον, καταγράφθκε και ο ςυνολικόσ αρικμόσ κορμϊν ανά άτομο 
(‘αρςενικϊν’ ι ‘κθλυκϊν’ κατά περίπτωςθ) που λαμβάνεται υπ’ όψιν ςτθν εκτίμθςθ τθσ 
αναλογίασ φφλου των ιςτάμενων κορμϊν, ςυμπλθρωματικά με τθν αναλογία φφλου των 
διακριτϊν, πολφκορμων ατόμων. 
 
Το αναγεννθτικό δυναμικό αξιολογικθκε κυρίωσ με επιτόπιεσ εκτιμιςεισ (αρικμόσ κϊνων) 
και εργαςτθριακζσ μετριςεισ και πειράματα ςε κϊνουσ που ςυλλζχκθκαν (αρικμόσ 
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πλιρων-υγιϊν ςπερμάτων, πειράματα φφτρωςθσ). Ωσ μζτρο του βακμοφ αναγζννθςθσ 
κεωρικθκε ο αρικμόσ των νεαρϊν, μθ αναπαραγωγικϊν ατόμων ςε κάκε κζςθ μελζτθσ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των αρτιβλάςτων, κακϊσ υπάρχουν ςαφείσ ενδείξεισ για ιδιαιτζρωσ 
υψθλι κνθςιμότθτα των τελευταίων. Καταγράφθκε, επίςθσ και ο αρικμόσ των 
καταπονθμζνων-αποξθραμζνων ατόμων (αδιευκρίνιςτου φφλου), παράμετροσ που επίςθσ 
αποτελεί μζτρο τθσ περιβαλλοντικισ καταπόνθςθσ ςε κάκε περιοχι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για τον υπολογιςμό τθσ πυκνότθτασ ακολουκικθκε θ εξισ προςζγγιςθ: κακϊσ, όπωσ 
αναφζρκθκε παραπάνω, οι δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ επιλζχτθκαν με κφριο ςτόχο τθν 
καταγραφι όςο το δυνατόν μεγαλφτερου (αντιπροςωπευτικοφ) αρικμοφ ατόμων J. 
macrocarpa, θ επιλογι αυτι οδιγθςε ςτθν παράλειψθ "κενϊν" από υψθλι βλάςτθςθ 
περιοχϊν (ςτον βακμό που αυτό μποροφςε να επιτευχκεί από τισ αεροφωτογραφίεσ ι/και 
τισ δορυφορικζσ εικόνεσ). επίςθσ, ςτον υπολογιςμό κάκε επιφάνειασ δειγματολθψίασ δεν 

Εικόνα 8. Μζτρθςθ περιμζτρου κορμοφ ςε 
ςτθκιαίο φψοσ (1,10 m) από το ζδαφοσ. 

Εικόνα 7. Καταγραφι κζςθσ ατόμων J. macrocarpa με 
ςυςκευι GPS. 

Εικόνα 10. Πυρινασ κορμοφ για δενδροχρονολόγθςθ. Εικόνα 9. Λιψθ δείγματοσ κορμοφ για 
δενδροχρονολόγθςθ, με χριςθ τρυπανιδίου. 
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υπολογιηόταν και θ ζκταςθ που καταλαμβάνει θ κόμθ των δζντρων διότι τα ςθμεία GPS 
λαμβάνονταν δίπλα ςτον κορμό των J. macrocarpa. Αποτζλεςμα των παραπάνω είναι ότι θ 
άμεςθ εκτίμθςθ τθσ πυκνότθτασ (αρικμόσ ατόμων που απογράφθκαν/ςυνολικι ζκταςθ των 
επιφανειϊν δειγματολθψίασ) δίνει τιμζσ υψθλότερεσ των πραγματικϊν. Θ διόρκωςθ των 
τιμϊν αυτϊν αρχικά ζγινε με τθν ”τεχνθτι” αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ δειγματολθψίασ 
με τθν προςκικθ μιασ περιμετρικισ ηϊνθσ, προςκζτοντασ ςτθν πραγματικι ζκταςθ κάκε 
επιφάνειασ μία εξωτερικι ηϊνθ πλάτουσ ίςθ με το ιμιςυ τθσ μζςθσ τιμισ των ελαχίςτων 
αποςτάςεων κάκε ατόμου J. macrocarpa που εντοπίηεται ςτο εςωτερικό των 
δειγματολθπτικϊν επιφανειϊν με τον πλθςιζςτερο γείτονά του. Στθ ςυνζχεια, με τθ 
βοικεια λογιςμικοφ επεξεργαςίασ εικόνασ (ImageJ v1.43) υπολογίςτθκε θ κάλυψθ κάκε 
περιοχισ από υψθλι βλάςτθςθ (ςε αεροφωτογραφίεσ κάκε περιοχισ), εντόσ τθσ οποίασ 
δεχόμαςτε ότι βρίςκονται οι δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ. Με αναγωγι τθσ τιμισ 
πυκνότθτασ που υπολογίςαμε παραπάνω ςτθ ςυνολικι ζκταςθ του οικοτόπου ζγινε θ 
τελικι εκτίμθςθ τθσ πυκνότθτασ ςε κάκε κζςθ μελζτθσ. 
 
Ωσ προσ τθν εκτίμθςθ τθσ θλικιακισ κατανομισ, αυτι ζγινε με τθ μζκοδο τθσ μζτρθςθσ των 
ετθςίων δακτυλίων. Τα βιματα που ακολουκοφνται για τθν εκτίμθςθ αυτι είναι: 
i. Μζτρθςθ τθσ ςτθκιαίασ περιμζτρου (Εικόνα 8) των υπό μελζτθ δζνδρων και λιψθ 
εγκάρςιων οριηόντιων πυρινων με χριςθ τρυπανιδίου από τον κορμό για τθ χρονολόγθςθ 
τθσ θλικίασ του (μζτρθςθ ετθςίων δακτυλίων) από διάφορεσ θλικιακζσ κλάςεισ 
(διαφορετικζσ περιμζτρουσ κορμοφ) κάκε οικοτόπου (Εικόνεσ 9, 10). 
ii. Ρροςδιοριςμόσ τθσ μακθματικισ ςχζςθσ μεταξφ τθσ θλικίασ και τθσ περιμζτρου των 
κορμϊν ςε κάκε μία από τισ 7 κζςεισ μελζτθσ (και επιμζρουσ διακριτοφσ τόπουσ ανά κζςθ). 
iii. Χριςθ τθσ παραπάνω ςχζςθσ προκειμζνου να εκτιμθκεί θ θλικία των δζνδρων με βάςθ 
τισ μετριςεισ των περιμζτρων αντιπροςωπευτικοφ αρικμοφ ατόμων του πλθκυςμοφ. 
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4. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟΓΡΑΦΘ Ε ΚΑΘΕ ΘΕΘ ΜΕΛΕΣΘ 
 
4.1. Χρυςι – GR4320003 
 
Θ νθςίδα Χρυςι (Εικόνα 11) βρίςκεται νότια του ανατολικοφ άκρου τθσ Κριτθσ, 8 ναυτικά 
μίλια ανοιχτά τθσ Ιεράπετρασ. Θ νθςίδα επίςθμα κεωρείται ακατοίκθτθ, ενϊ ελάχιςτεσ 
οικιςτικζσ καταςκευζσ βρίςκονται ςτθ νότια ακτι του νθςιοφ, όπου είναι το αγκυροβόλιο, 
κακϊσ και ςτθ ΒΔ πλευρά του νθςιοφ. Τουσ κερινοφσ μινεσ (Ιοφνιοσ – Σεπτζμβριοσ) υπάρχει 
κακθμερινι ςφνδεςθ τθσ νθςίδασ με τθν Ιεράπετρα με τουριςτικά πλοιάρια που 
μεταφζρουν επιςκζπτεσ για θμεριςιεσ εκδρομζσ, ενϊ αρκετοί επιςκζπτεσ πραγματοποιοφν 
ελεφκερθ καταςκινωςθ ςτθ νθςίδα. Ρολλζσ πρόχειρεσ αυτοςχζδιεσ καταςκευζσ 
εντοπίηονται ςποραδικά μζςα ςτο δάςοσ των κζδρων. 
 
Θ χλωρίδα τθσ Χρυςισ περιλαμβάνει, λόγω τθσ κζςθσ τθσ, είδθ που ςυναντϊνται ςπάνια 
ςτθν Ελλάδα, με προζλευςθ και εξάπλωςθ ςε θμιερθμικζσ και ερθμικζσ περιοχζσ, όπωσ το 
αλόφυτο Zygophyllum album (Εικόνα 18). Ο οικότοποσ 2250* ζχει χαρτογραφθκεί ςε 2 
διακριτζσ κζςεισ (Εικόνα 11): θ πρϊτθ βρίςκεται ςτο ανατολικό τμιμα τθσ νθςίδασ, ενϊ θ 
δεφτερθ πιο δυτικά, ςτο βόρειο κεντρικό τμιμα τθσ νθςίδασ. Χαρακτθριςτικό και των δφο 
κζςεων και ιδιαίτερα τθσ δυτικισ είναι θ παρουςία μεγάλου αρικμοφ ατόμων J. phoenicea 
ςτθ ςφνκεςθ του οικοτόπου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.Χρυςι Α (ανατολικά) 
 
Θ ζκταςθ (52,3 ha) που καταλαμβάνει ο οικότοποσ ςε αυτι τθ κζςθ είναι ςχεδόν αμιγϊσ 
αμμοκινικι, τουλάχιςτον ςτο κεντρικότερο τμιμα του και εκτείνεται από τθ βόρεια ωσ τθ 
νότια ακτι του νθςιοφ. Θ κζςθ αυτι, λόγω των δφο αμμωδϊν παραλιϊν ςτθ βόρεια και 
νότια ακτι τθσ νθςίδασ, δζχεται και τθ μεγαλφτερθ πίεςθ από τουσ παρακεριςτζσ και τουσ 
καταςκθνωτζσ κατά τθ κερινι περίοδο. 
Στθν κζςθ αυτι επιλζχτθκαν 80 ςθμεία δειγματολθψίασ, που φαίνονται ςτθν Εικόνα 12. 
Συνολικά απογράφθκαν 933 άτομα J. macrocarpa ςτθν κζςθ ‘Χρυςι Α’. Θ κατανομι φφλου 
και θ καταγραφι αναπαραγωγικισ κατάςταςθσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 2. 
 

Χρυςι Α 

Χρυςι Δ 

Εικόνα 11. Σα όρια του οικοτόπου 2250* ςτθ νθςίδα Χρυςι (Α: ανατολικό, Δ: δυτικό τμιμα). 
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Υψοσ (m) Πλικοσ % 

0-2 78 8,39 

2-4 322 34,62 

4-6 369 39,68 

6+ 161 17,31 

ΤΝΟΛΟ 930 100 

Περίμετροσ (cm) Πλικοσ % 

10-50 27 17,53 

51-100 65 42,21 

101-150 46 29,87 

151+ 16 10,39 

ΤΝΟΛΟ 154 100 

Κορμοί/ 
άτομο 

Πλικοσ % 

1 386 41,51 

2 176 18,92 

3 101 10,86 

4 58 6,24 

5 36 3,87 

6 25 2,69 

7 26 2,80 

8 16 1,72 

9 17 1,83 

10 15 1,61 

11 14 1,51 

12 8 0,86 

13 8 0,86 

14 8 0,86 

15+ 36 3,87 

ΤΝΟΛΟ 930 100,00 
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Θ απογραφι φφλου ζδειξε μία ςθμαντικι απόκλιςθ ςτθν αναλογία φφλου υπζρ των 
αρςενικϊν (Α/Θ=1,68), ενϊ καταγράφθκαν μόλισ 3 νεαρά (μθ αναπαραγωγικά) άτομα. 
Εκτόσ από τα φυτά J. macrocarpa, ςτθ κζςθ αυτι απογράφθκαν ςτισ δειγματολθπτικζσ 
επιφάνειεσ 304 άτομα J. phoenicea, τα οποία κατά κφριο λόγο εντοπίηονται ςτθν 
περιφζρεια τθσ ζκταςθσ του οικοτόπου, όπου το ζδαφοσ είναι λιγότερο αμμϊδεσ και 
αβακζσ. Στο ΝΑ άκρο του οικοτόπου καταγράφθκε και μία ςχετικά μικρι αλλά 
αξιοςθμείωτθ ειςβολι τθσ τραχείασ πεφκθσ (P. brutia). 

 
 
Εκτίμθςθ αναγεννθτικοφ δυναμικοφ 
 
Στθ κζςθ Χρυςι Α εκτιμικθκε το αναγεννθτικό δυναμικό του υποπλθκυςμοφ, εκφραηόμενο 
ςε ςυνολικό αρικμό ϊριμων κϊνων ανά τετραγωνικό μζτρο κάλυψθσ. Αυτό ζγινε για να 
δοκεί τάξθ μεγζκουσ ςτθν ιδθ διαπιςτωμζνθ εκτίμθςθ του πολφ μεγάλου αρικμοφ κϊνων 
που φζρει ζνα μζςο κθλυκό άτομο J. macrocarpa. Θ διαδικαςία που ακολουκικθκε ιταν θ 
εξισ: επιλζχκθκαν τυχαία 10 κθλυκά άτομα ςε διαφορετικά ςθμεία του οικοτόπου. Στθ 
ςυνζχεια καταμετρικθκε ο ςυνολικόσ αρικμόσ φαινομενικά υγιϊν κϊνων, ϊριμων και 
ανϊριμων, που ζφερε το κάκε άτομο, ενϊ παράλλθλα υπολογίςτθκε θ επιφάνεια κάλυψθσ 
του ςυγκεκριμζνου ατόμου, θ οποία και κεωρικθκε θ επιφάνεια ςτθν οποία αντιςτοιχεί ο 
καταμετροφμενοσ αρικμόσ κϊνων. 
 

A/A Αρικμόσ κϊνων Επιφάνεια κάλυψθσ (m²) 
Αρικμόσ κϊνων 

/m² κάλυψθσ 

1 265 19,22 13,79 

2 1870 17,11 109,29 

3 5 4,69 1,07 

4 350 16,50 21,21 

5 7 10,14 0,69 

6 137 12,46 11,00 

7 0 20,10 0,00 

8 270 40,26 6,71 

9 60 38,40 1,56 

10 850 19,38 43,86 

ΤΝΟΛΟ 3814 198,26 19,24 

 

Πίνακασ 2. Αποτελζςματα απογραφισ του υποπλθκυςμοφ J. macrocarpa ςτθ κζςθ 'Χρυςι Α'. 

Άτομα 
J. macrocarpa 

Αρικμόσ 
ατόμων 

% Φφλο 
Αρικμόσ 
ατόμων 

% 
Αρικμόσ 
κορμϊν 

% 
Αρικμόσ κορμϊν 

/ενιλ. άτομο 

ενιλικα 930 99,68 

αρςενικά 567 60,97 1848 54,76 3,26 

κθλυκά 338 36,34 1480 43,85 4,38 

αδιευκρίνιςτο 25 2,69 47 1,39 1,88 

ςφνολο 930 100,00 3375   3,68 

αναλογία α/κ 1,68   1,25     

νεαρά 3 0,32             

ςφνολο 933               

αναλογία 
νεαρϊν/ενιλικα 

1:310        
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Αν και το δείγμα είναι μικρό, φαίνεται ςαφϊσ ότι εμπεριζχονται ςε αυτό οι ακραίεσ τιμζσ 
που παρατθροφνται ςτουσ υποπλθκυςμοφσ του κζδρου: εφρωςτα άτομα με μεγάλθ 
παραγωγι κϊνων, αλλά και καταπονθμζνα ι ςχεδόν ξθρά άτομα που δεν φζρουν νζουσ, 
υγιείσ κϊνουσ. Θ μζςθ τιμι υπολογίηεται ςε 19,83 κϊνουσ/m² κάλυψθσ από κθλυκά άτομα. 
 
Αν, τζλοσ, ςυνυπολογιςτοφν το ςυνολικό ποςοςτό κάλυψθσ από υψθλι βλάςτθςθ ςτθν 
περιοχι ‘Χρυςι Α’, το οποίο κατά ςυνκικθ γίνεται δεκτό ότι αντιςτοιχεί ςτθν κάλυψθ του J. 
macrocarpa, κακϊσ είναι το κυρίαρχο είδοσ ςε αυτι τθ διάπλαςθ και θ αναλογία φφλου 
(αρικμόσ κθλυκϊν ατόμων/ςυνολικό αρικμό ατόμων) που προζκυψε από τθν εργαςία 
πεδίου μπορεί να γίνει μία αδρι εκτίμθςθ του αναπαραγωγικοφ δυναμικοφ τθσ κζςθσ. Από 
τθ μζκοδο που ακολουκικθκε για τθν εκτίμθςθ τθσ πυκνότθτασ προζκυψε πωσ θ κάλυψθ 
του J. macrocarpa αντιςτοιχεί ςτο 67,8% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του οικοτόπου (37,1 ha), 
ενϊ τα κθλυκά άτομα αποτελοφν το 37,35% του ςυνολικοφ αρικμοφ ατόμων. 
 
Οι υπολογιςμοί, τελικά, δίνουν μία ςυνολικι ετιςια τιμι παραγωγισ τθσ τάξθσ των 
1.600.000-1.800.000 (φαινομενικά υγιϊν) κϊνων για τθ κζςθ ‘Χρυςι Α’. 
 
 
 
 
 

Εικόνα 12. θμεία δειγματολθψίασ ςτθ κζςθ ‘Χρυςι Α’. 
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Εικόνα 13. Θζςεισ ατόμων J. macrocarpa ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. Αρςενικά: μπλε κφκλοι, 
κθλυκά: ροη κφκλοι και απροςδιόριςτου φφλου: μαφροι κφκλοι. 

Εικόνα 14. Θζςεισ και αρικμόσ νεαρϊν ατόμων J. macrocarpa μζςα ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 
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Εικόνα 16. Σο δάςοσ των Κζδρων όπωσ φαίνεται από τθ βόρεια ακτι τθσ Χρυςισ. 

Εικόνα 17. Αμμοκινικι βλάςτθςθ με 
Pancratium maritimum, Zygophyllum 
album κ.ά. 

Εικόνα 15. Θζςεισ ατόμων Juniperus phoenicea (πράςινοι κφκλοι) και Pinus brutia (κίτρινοι κφκλοι) 
ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 
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Εικόνα 18. 
Zygophyllum album. 

Εικόνα 19. Juniperus 
macrocarpa 
ςτθ κζςθ 'Χρυςι Α'. 

Εικόνα 20. Juniperus 
macrocarpa 
ςτθ κζςθ 'Χρυςι Α'. 
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Εικόνα 21. Σουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτθ βόρεια ακτι 
τθσ Χρυςισ. 

Εικόνα 22. Αυτοςχζδια καταλφματα παρατθροφνται κάτω 
από τουσ κζδρουσ. 

Εικόνα 23. Ειςβολι τθσ τραχείασ πεφκθσ (Pinus brutia) ςτον οικότοπο. Εικόνα 24. Απόκεςθ απορριμμάτων. 

Εικόνα 25. Αρτίβλαςτα J. macrocarpa. Διακρίνονται 
οι 2 αποξθραμζνεσ κοτυλθδόνεσ. 
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4.1.2 Χρυςι Δ (δυτικά) 
 
Στθ κζςθ αυτι ο οικότοποσ 2250* καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 37,1 ha και μόνο ςε ζνα 
ςτενό παραλιακό μζτωπο (ςτο βόρειο τμιμα) εμφανίηει αμμοκινικό χαρακτιρα, ενϊ ςτθν 
πιο πίςω ηϊνθ το υπόςτρωμα είναι βραχϊδεσ. Στθ ηϊνθ αυτι επικρατοφν τα J. phoenicea 
και πολλά άτομα J. macrocarpa εμφανίηονται ιδιαίτερα καταπονθμζνα (εντελϊσ ι ςε 
μεγάλο βακμό αποξθραμζνα). Συνολικά 69 άτομα J. macrocarpa καταγράφθκαν ωσ εντελϊσ 
ξθρά, δθλ. δεν ζφεραν κακόλου ηωντανά (πράςινα) φφλλα. Ραρατθρείται, επίςθσ, πιο 
εκτεταμζνθ, ςε ςχζςθ με τθ ‘Χρυςι Α’, ειςβολι του είδουσ P. brutia. 
 
Και εδϊ τα αρςενικά άτομα υπερτεροφν αρικμθτικά των κθλυκϊν (Α/Θ=1,24), ενϊ και ο 
αρικμόσ νεαρϊν ατόμων είναι πολφ μικρόσ. Ρρζπει, τζλοσ, να ςθμειωκεί ότι θ κζςθ αυτι 
δεν προτιμάται από τουσ επιςκζπτεσ – καταςκθνωτζσ, οπότε και δζχεται πολφ μικρότερθ 
πίεςθ από αυτόν τον παράγοντα ςε ςχζςθ με τθν άλλθ κζςθ τθσ Χρυςισ. 
 
Θ απογραφι των κζδρων πραγματοποιικθκε ςε 50 δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ, που 
φαίνονται ςτθν Εικόνα 26, ενϊ τα αποτελζςματα τθσ απογραφισ φαίνονται ςτον Ρίνακα 3. 
 
 

 

 
 

Πίνακασ 3. Αποτελζςματα απογραφισ του υποπλθκυςμοφ J. macrocarpa ςτθ κζςθ 'Χρυςι Δ'. 

Άτομα 
J. macrocarpa 

Αρικμόσ 
ατόμων 

% Φφλο 
Αρικμόσ 
ατόμων 

% 
Αρικμόσ 
κορμϊν 

% 
Αρικμόσ κορμϊν 

/ενιλ. άτομο 

ενιλικα 469 97,30 

αρςενικά 243 51,81 799 48,78 3,29 

κθλυκά 196 41,79 795 48,53 4,06 

αδιευκρίνιςτο 30 6,40 44 2,69 1,47 

ςφνολο 469 100,00 1638   3,63 

αναλογία α/κ 1,24   1,01     

νεαρά 13 2,70             

ςφνολο 482               

αναλογία 
νεαρϊν/ενιλικα 1:36,08               
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Υψοσ (m) Πλικοσ % 

0-2 40 8,53 

2-4 207 44,14 

4-6 190 40,51 

6-8 32 6,82 

ΤΝΟΛΟ 469 100,00 

Κορμοί/ 
άτομο 

Πλικοσ % 

1 231 49,25 

2 81 17,27 

3 37 7,89 

4 20 4,26 

5 15 3,20 

6 9 1,92 

7 17 3,62 

8 15 3,20 

9 9 1,92 

10 3 0,64 

11 3 0,64 

12 3 0,64 

13 2 0,43 

14 6 1,28 

15+ 18 3,84 

ΤΝΟΛΟ 469 100,00 

Περίμετροσ (cm) Πλικοσ % 

10-50 13 14,13 

51-100 45 48,91 

101-150 24 26,09 

151+ 10 10,87 

ΤΝΟΛΟ 92 100,00 
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Εικόνα 26. θμεία δειγματολθψίασ ςτθ κζςθ ‘Χρυςι Δ’. 

Εικόνα 27. Θζςεισ αρςενικϊν (μπλε κφκλοι), κθλυκϊν (ροη κφκλοι) και απροςδιόριςτου φφλου (μαφροι κφκλοι) 
ατόμων J. macrocarpa ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 
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Εικόνα 29. Θζςεισ Juniperus phoenicea (πράςινοι κφκλοι) και Pinus brutia (κίτρινοι κφκλοι) ςτα ςθμεία 
δειγματολθψίασ. 

Εικόνα 28. Θζςεισ και αρικμόσ νεαρϊν ατόμων J. macrocarpa ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 
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Εικόνα 31. τθ κζςθ αυτι πολλοί κζδροι είναι ιδιαίτερα 
καταπονθμζνοι. 

Εικόνα 34. Καταγραφι πεφκων (Pinus brutia) ςτον οικότοπο. 

Εικόνα 32. Σα Juniperus phoenicea κυριαρχοφν ςτθ κζςθ αυτι. 

Εικόνα 33. Αρτίβλαςτα J. macrocarpa που 
προβάλλουν από κθλυκό κϊνο. 

Εικόνα 30. Ξθρό δζντρο J. macrocarpa. 
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4.2.Γαφδοσ –GR4340013 
 
Το νθςί τθσ Γαφδου βρίςκεται νότια του δυτικοφ άκρου τθσ Κριτθσ, περίπου 22 ναυτικά 
μίλια από τθ Χϊρα Σφακίων και κεωρείται το νοτιότερο άκρο τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου. 
Είναι εξαιρετικά αραιοκατοικθμζνθ, κακϊσ λιγότεροι από 100 άνκρωποι κατοικοφν ςτουσ 
λιγοςτοφσ διάςπαρτουσ οικιςμοφσ του νθςιοφ. Συνδζεται ακτοπλοϊκά με τθ Χϊρα Σφακίων 
και τθν Ραλαιόχωρα. 
 
Στθ Γαφδο ο οικότοποσ 2250* απαντά ςε τρεισ περιοχζσ ςτα βόρεια του νθςιοφ: ςτο 
Σαρακινικο, τον Άγιο Ιωάννθ και τον Λαυρακά (Εικόνα 35). Ο οικότοποσ είναι πολφ 
εκτεταμζνοσ ςτθ Γαφδο, κακϊσ ςυνολικά καλφπτει ζκταςθ 137,6 ha, με τθ μεγαλφτερθ 
ζκταςθ να βρίςκεται ςτθ κζςθ του Λαυρακά, ςτο ΒΔ άκρο του νθςιοφ. Εντοφτοισ, μικρζσ 
ςυςτάδεσ ι μεμονωμζνα άτομα J. macrocarpa εμφανίηονται ςε διάφορεσ κζςεισ ςε όλθ τθν 
ζκταςθ του νθςιοφ, ακόμθ και ςε καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ ι ςε μεγαλφτερα υψόμετρα 
(Εικόνα 36). Θ παρουςία αυτϊν των ατόμων υποδθλϊνει ότι παλαιότερα τα δάςθ με J. 
macrocarpa είχαν πολφ μεγαλφτερθ ζκταςθ ςτο νθςί. 
 
Οι αμμϊδεισ παραλίεσ που φιλοξενοφν τον οικότοπο 2250*, κυρίωσ ο Άγ. Ιωάννθσ και το 
Σαρακινικο, που είναι οι πιο εφκολα προςβάςιμεσ κζςεισ, τα τελευταία χρόνια δζχονται 
αυξθμζνο κφμα επιςκεπτϊν – καταςκθνωτϊν, ειδικότερα μετά από τθ δρομολόγθςθ 
οχθματαγωγοφ πλοίου ςτθ γραμμι Χϊρασ Σφακίων – Γαφδου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λαυρακάσ 

Άγ. Ιωάννθσ 

αρακινικο 

Εικόνα 35. Σα όρια των 3 περιοχϊν του οικοτόπου 2250* ςτθ Γαφδο. 
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4.2.1 Σαρακινικο 
 
Στθ κζςθ Σαρακινικο ο οικότοποσ ζχει χαρτογραφθκεί ςε μία ζκταςθ 16,5 ha, ανατολικά 
του οικιςμοφ και τθσ κφριασ παραλίασ του Σαρακινικου. Ραρ’ όλα αυτά, μζςα ςτον μικρό, 
κυρίωσ παρακεριςτικό οικιςμό του Σαρακινικου αλλά και ςτο κεντρικό και δυτικό τμιμα 
τθσ ακτισ εντοπίηονται εκατοντάδεσ άτομα J. macrocarpa. Ουςιαςτικά ο χαρτογραφθμζνοσ 
οικότοποσ ορίηεται προσ τα δυτικά από ζνα χείμαρρο που εκβάλλει ςτο κεντρικό τμιμα τθσ 
παραλίασ. Θ αναλογία φφλου δεν αποκλίνει ςθμαντικά από τθ μονάδα (Α/Θ=1,12), ενϊ 
καταγράφθκαν ςθμεία ςυγκεντρωμζνθσ εμφάνιςθσ νεαρϊν ατόμων. Φαίνεται, επίςθσ, ότι 
τα πεφκα (P. brutia) ειςβάλλουν και εγκακίςτανται ςταδιακά ςτισ αμμοκίνεσ. 
 
Τα ςθμεία δειγματολθψίασ ςτα οποία εςτιάςτθκε θ εργαςία μελζτθσ ςτθ κζςθ αυτι 
φαίνονται ςτθν Εικόνα 37, ενϊ ςτον Ρίνακα 4 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ 
απογραφισ. 
 

 

Άτομα 
J. macrocarpa 

Αρικμόσ 
ατόμων 

% Φφλο 
Αρικμόσ 
ατόμων 

% 
Αρικμόσ 
κορμϊν 

% 
Αρικμόσ κορμϊν 

/ενιλ. άτομο 

ενιλικα 123 68,72 

αρςενικά 64 52,03 342 55,70 5,34 

κθλυκά 57 46,34 264 43,00 4,63 

αδιευκρίνιςτο 2 1,63 8 1,30 4,00 

ςφνολο 123 100,00 614  5,01 

αναλογία α/κ 1,12  1,30   

νεαρά 56 31,28       

ςφνολο 179        

αναλογία 
νεαρϊν/ενιλικα 

1:2,2        

 
 

Πίνακασ 4. Αποτελζςματα απογραφισ του υποπλθκυςμοφ J. macrocarpa ςτθ κζςθ ‘αρακινικο'. 

Εικόνα 36. Μεμονωμζνοι κζδροι παρατθροφνται ςε πολλά ςθμεία τθσ 
Γαφδου εκτόσ του οικοτόπου 2250*. 
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 Υψοσ (m) Πλικοσ % 

0-2 24 19,83 

2-4 59 48,76 

4-6 25 20,66 

6-8 13 10,74 

ΤΝΟΛΟ 121 100,00 

Κορμοί/ 
άτομο 

Πλικοσ % 

1 31 25,62 

2 19 15,70 

3 12 9,92 

4 16 13,22 

5 8 6,61 

6 5 4,13 

7 6 4,96 

8 2 1,65 

9 7 5,79 

10 1 0,83 

11 2 1,65 

12 1 0,83 

14 5 4,13 

15+ 6 4,96 

ΤΝΟΛΟ 121 100,00 

Περίμετροσ (cm) Πλικοσ % 

10-50 12 34,29 

51-100 18 51,43 

101-150 3 8,57 

151+ 2 5,71 

ΤΝΟΛΟ 35 100 
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Εικόνα 37. θμεία δειγματολθψίασ ςτθ κζςθ ‘αρακινικο’. 

Εικόνα 38. Θζςεισ αρςενικϊν (μπλε κφκλοι), κθλυκϊν (ροη κφκλοι) και απροςδιόριςτου φφλου 
(μαφροι κφκλοι) ατόμων J. macrocarpa ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 
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Εικόνα 39. Θζςεισ και αρικμόσ νεαρϊν J. macrocarpa μζςα ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 

Εικόνα 40. Θζςεισ Juniperus phoenicea (πράςινοι κφκλοι) και Pinus brutia (κίτρινοι κφκλοι) ςτα 
ςθμεία δειγματολθψίασ. 
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Εικόνα 41. Άποψθ τθσ παραλίασ και του οικιςμοφ του αρακινικου από τθ δυτικι πλευρά. 

Εικόνα 42. Άποψθ τθσ ζκταςθσ του οικοτόπου από τον αμμόλοφο 
ςτα ανατολικά τθσ παραλίασ του αρακινικου. 

Εικόνα 43. Νεαρά φυτά J. macrocarpa. 

Εικόνα 44. Κζδροι εντόσ του οικιςμοφ του αρακινικου. 

Εικόνα 45. Juniperus macrocarpa ςτθ κζςθ ‘αρακινικο’. 
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4.2.2 Άγ. Ιωάννθσ 
 
Ο οικότοποσ 2250* ςτθν περιοχι του Αγίου Ιωάννθ καλφπτει ζκταςθ 22,5 ha. Ουςιαςτικά 
πρόκειται για μία εκτεταμζνθ αμμοκινικι ζκταςθ, θ οποία τα τελευταία χρόνια υποδζχεται 
αυξθμζνο ρεφμα επιςκεπτϊν που πραγματοποιεί ελεφκερθ καταςκινωςθ. Σε πολλά ςθμεία 
κάτω από τα δζντρα με πλουςιότερθ κϊμθ παρατθροφνται αυτοςχζδιεσ καταςκθνωτικζσ 
καταςκευζσ. 
 
Οι 16 δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ εντόσ των οποίων πραγματοποιικθκε θ καταγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν του υποπλθκυςμοφ και των ατόμων του J. macrocarpa αποτυπϊνονται 
ςτθν Εικόνα 46 και τα αποτελζςματα τθσ απογραφισ ςτον Ρίνακα 5. 
 
Από τθν απογραφι προζκυψε αναλογία φφλου κοντά ςτο 1:1 (Α/Θ=1,02), ενϊ θ 
παρατθροφμενθ αναγζννθςθ είναι πολφ χαμθλι. Τα περιςςότερα άτομα είναι ιδιαίτερα 
εφρωςτα, μεγάλα ςε φψοσ, με αρκετοφσ κορμοφσ ανά άτομο και πλοφςια κϊμθ. Στα όρια 
των αμμοκινϊν παρατθρείται μικρι ειςβολι του P. brutia. 
 
 

 

Άτομα 
J. macrocarpa 

Αρικμόσ 
ατόμων 

% Φφλο 
Αρικμόσ 
ατόμων 

% 
Αρικμόσ 
κορμϊν 

% 
Αρικμόσ κορμϊν 

/ενιλ. άτομο 

ενιλικα 167 91,26 

αρςενικά 80 47,90 618 47,28 7,73 

κθλυκά 78 46,71 674 51,57 8,64 

αδιευκρίνιςτο 9 5,39 15 1,15 1,67 

ςφνολο 167 100,00 1307  8,18 

αναλογία α/κ 1,03  0,92   

νεαρά 16 8,74       

ςφνολο 183        

αναλογία 
νεαρά/ενιλικα 

1:10,4        

 

Πίνακασ 5. Αποτελζςματα απογραφισ του υποπλθκυςμοφ J. macrocarpa ςτθ κζςθ ‘Άγ. Ιωάννθσ'. 
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Κορμοί/ 
άτομο 

Πλικοσ % 

1 32 19,16 

2 15 8,98 

3 15 8,98 

4 14 8,38 

5 10 5,99 

6 7 4,19 

7 6 3,59 

8 10 5,99 

9 6 3,59 

10 6 3,59 

11 5 2,99 

12 5 2,99 

13 5 2,99 

14 7 4,19 

15+ 24 14,37 

ΤΝΟΛΟ 167 100,00 

Περίμετροσ (cm) Πλικοσ % 

10-50 19 41,30 

51-100 20 43,48 

101-150 5 10,87 

151+ 2 4,35 

ΤΝΟΛΟ 46 100,00 

Υψοσ (m) Πλικοσ % 

0-2 34 21,52 

2-4 51 32,28 

4-6 34 21,52 

6+ 39 24,68 

ΤΝΟΛΟ 158 100,00 
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Εικόνα 46. θμεία δειγματολθψίασ ςτθ κζςθ ‘Άγ. Ιωάννθσ’. 

Εικόνα 47. Θζςεισ αρςενικϊν (μπλε κφκλοι), κθλυκϊν (ροη κφκλοι) και απροςδιόριςτου φφλου (μαφροι κφκλοι) 
ατόμων J. macrocarpa ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 
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Εικόνα 48. Θζςεισ και αρικμόσ νεαρϊν J. macrocarpa ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 

Εικόνα 49. Θζςεισ Juniperus phoenicea ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 
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Εικόνα 50. Άποψθ τθσ παραλίασ του ϋΑγ. Ιωάννθ από τθ δυτικι πλευρά. 

Εικόνα 51. Κζδροι ςτον Άγ. Ιωάννθ. 

Εικόνα 52. Κζδροι ςτον Άγ. Ιωάννθ. 

Εικόνα 53. Αυτοςχζδιο καταςκθνωτικό κατάλυμα. 
Εικόνα 54. Ζνα από τα λίγα νεαρά J. macrocarpa που 
εντοπίςτθκαν ςτθν κζςθ. 
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4.2.3 Λαυρακάσ 
 
Στθν περιοχι του Λαυρακά ο οικότοποσ 2250* καταλαμβάνει ζκταςθ 98,6 ha, μεγαλφτερθ 
από οποιαδιποτε άλλθ κζςθ μελζτθσ. Υψομετρικά φτάνει από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ ωσ 
περίπου τα 80 m. Μζςα ςτθν ζκταςθ που καταλαμβάνει ο οικότοποσ διακρίνονται 
φυςιογνωμικά διάφορεσ επιμζρουσ περιοχζσ: ςτο κεντρικό τμιμα τθσ παραλίασ υπάρχουν 
αμμοκίνεσ με μεγάλα ςε μζγεκοσ εγκατεςτθμζνα άτομα, ενϊ ςτα άκρα τθσ παραλίασ θ ακτι 
είναι βραχϊδθσ, τα J. macrocarpa είναι μικρά ςε μζγεκοσ και πιο καταπονθμζνα, ενϊ 
υπάρχουν και αρκετά άτομα J. phoenicea. Στθν αμζςωσ ενδότερθ ηϊνθ κυριαρχοφν 
μικρότερα ςε διάπλαςθ άτομα, αλλά ςε καλι κατάςταςθ και με μεγάλθ πυκνότθτα, ενϊ ςτο 
άκρο του οικοτόπου προσ το εςωτερικό του νθςιοφ υπάρχει ηϊνθ ιςχυρισ μίξθσ με τθν 
τραχεία πεφκθ, θ οποία ζχει ειςβάλλει ςε μεγάλο βάκοσ μζςα ςτον οικότοπο. Στθν ηϊνθ 
αυτι παρατθροφνται εγκαταλελειμμζνεσ καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ και αναβακμίδεσ. 
 
Οι κζςεισ των 72 δειγματολθπτικϊν επιφανειϊν φαίνεται ςτθν Εικόνα 55 και τα 
αποτελζςματα τθσ απογραφισ παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 6. 
 
Θ ςθμαντικότερθ παρατιρθςθ για τθν περιοχι του Λαυρακά είναι θ παρουςία υψθλοφ (για 
το είδοσ J. macrocarpa) βακμοφ αναγζννθςθσ, κακϊσ ςυνολικά απογράφθκαν 482 νεαρά 
(μθ αναπαραγωγικά) άτομα, δθλαδι προκφπτει αναλογία 1 νεαρό άτομο για κάκε 1,5 
ενιλικα άτομα, που είναι θ υψθλότερθ από όλεσ τισ κζςεισ μελζτθσ. Στθν αναλογία φφλου 
υπερτεροφν ελαφρϊσ τα κθλυκά άτομα (Α/Θ=0,97), ενϊ όπωσ αναφζρκθκε, χωρίσ να ζχει 
ποςοτικοποιθκεί, θ παρουςία τθσ Pinus brutia είναι πολφ ζντονθ. 
 
 

 

Άτομα 
J. macrocarpa 

Αρικμόσ 
ατόμων 

% Φφλο 
Αρικμόσ 
ατόμων 

% 
Αρικμόσ 
κορμϊν 

% 
Αρικμόσ κορμϊν 

/ενιλ. άτομο 

ενιλικα 757 61,10 

αρςενικά 358 47,29 1763 49,83 4,92 

κθλυκά 368 48,61 1702 48,11 4,63 

απροςδιόριςτο 31 4,10 73 2,06 2,35 

ςφνολο 757 100,00 3538  4,77 

αναλογία α/κ 0,97  1,04   

νεαρά 482 38,90       

ςφνολο 1239        

αναλογία 
νεαρά/ενιλικα 

1:1,53        

 

Πίνακασ 6. Αποτελζςματα απογραφισ του υποπλθκυςμοφ J. macrocarpa ςτθ κζςθ ‘Λαυρακάσ'. 
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Υψοσ (m) Πλικοσ % 

0-2 271 37,38 

2-4 294 40,55 

4-6 115 15,86 

6+ 45 6,21 

ΤΝΟΛΟ 725 100,00 

Κορμοί/ 
άτομο 

Πλικοσ % 

1 229 30,25 

2 111 14,66 

3 100 13,21 

4 69 9,11 

5 50 6,61 

6 36 4,76 

7 22 2,91 

8 23 3,04 

9 17 2,25 

10 18 2,38 

11 14 1,85 

12 13 1,72 

13 7 0,92 

14 4 0,53 

15+ 44 5,81 

ΤΝΟΛΟ 757 100,00 

Περίμετροσ (cm) Πλικοσ % 

10-50 113 58,55 

51-100 60 31,09 

101-150 13 6,74 

151+ 7 3,63 

ΤΝΟΛΟ 193 100,00 
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Εικόνα 55. θμεία δειγματολθψίασ ςτθ κζςθ ‘Λαυρακάσ’. 

Εικόνα 56. Θζςεισ αρςενικϊν (μπλε κφκλοι), κθλυκϊν (ροη κφκλοι) και απροςδιόριςτου φφλου 
(μαφροι κφκλοι) ατόμων J. macrocarpa ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 
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Εικόνα 57. Θζςεισ και αρικμόσ νεαρϊν J. macrocarpa ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 

Εικόνα 58. Θζςεισ Juniperus phoenicea ςτα ςθμεία δειγματολθψίασ. 
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Εικόνα 59. Άποψθ του Λαυρακά από το φψωμα ςτθν ανατολικι πλευρά. 

Εικόνα 60. Αναγζννθςθ J. macrocarpa (ερυκρά βζλθ). 

Εικόνα 61. Nεαρά άτομα J. macrocarpa. 

Εικόνα 62. Κζδροσ ςτθν παραλία του Λαυρακά. 
Εικόνα 63. Νεαρόσ κζδροσ προερχόμενοσ 
από παραβλάςτθςθ. 
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Εικόνα 64. Κζδροι ςτθν παραλία του Λαυρακά. 

Εικόνα 65. τα ενδότερα ςθμεία του Λαυρακά παρατθρείται 
ιςχυρι μίξθ J. macrocarpa με τραχεία πεφκθ (Pinus brutia). 

Εικόνα 67. Νεαρά πεφκα ςτον Λαυρακά. 

Εικόνα 66. Θ εκβολι του ρζματοσ που διαςχίηει τθν ζκταςθ 
του οικοτόπου ςτον Λαυρακά. 
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4.3 Ελαφόνθςοσ (Κεδρόδαςοσ) – GR4340015 
 
Ο οικότοποσ 2250* ςτθν περιοχι τθσ Ελαφονιςου εντοπίηεται περίπου 500 m ανατολικά 
τθσ νθςίδασ Ελαφονιςι ςτο ΝΔ άκρο τθσ Κριτθσ. Εκτείνεται ςε μία ςχεδόν ςτενόμακρθ 
λωρίδα κατά μικοσ τθσ αμμϊδουσ ακτισ, ςτθ κζςθ που είναι γνωςτι ωσ ’Κεδρόδαςοσ’. Το 
μικοσ του είναι περίπου 1 km ενϊ το μζγιςτο πλάτοσ δεν ξεπερνάει τα 150 m. Λόγω των 
εξαιρετικοφ φυςικοφ κάλλουσ τθσ και τθσ ςχετικά εφκολθσ πρόςβαςθσ, θ περιοχι ζχει 
ςχετικά υψθλι επιςκεψιμότθτα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ και είναι δθμοφιλισ προοριςμόσ 
ελεφκερθσ καταςκινωςθσ. Σε ςχζςθ, μάλιςτα, με το μικρό μζγεκοσ τθσ περιοχισ, γίνεται 
εφκολα αντιλθπτό ότι θ πίεςθ προσ το οικοςφςτθμα τουσ κερινοφσ μινεσ είναι ιδιαίτερα 
ζντονθ. 
 
Στθν περιοχι του Κεδροδάςουσ ζγινε προςπάκεια να καταμετρθκεί το ςφνολο των ατόμων 
των ειδϊν J. macrocarpa και J. phoenicea. Συνολικά απογράφθκαν 778 ενιλικα άτομα J. 
macrocarpa (3925 κορμοί) και 148 άτομα J. phoenicea. Στον Ρίνακα 7 φαίνονται τα 
αποτελζςματα τθσ απογραφισ του φφλου των ατόμων J. macrocarpa. 
 
Θ αναλογία φφλου βρίςκεται πολφ κοντά ςτο 1:1, ενϊ θ παρατθροφμενθ αναγζννθςθ είναι 
χαμθλι. Τα άτομα του είδουσ J. phoenicea εντοπίηονται κυρίωσ ςε δφο ομάδεσ, ςτα 
περικϊρια του οικοτόπου ςτο ανατολικό άκρο (προσ το εςωτερικό), κακϊσ και ςε μία 
ακόμθ κεντρικι κζςθ κοντά ςτθ κάλαςςα, όπου το ζδαφοσ είναι αβακζσ και βραχϊδεσ. 
 
 

 

Άτομα 
J. macrocarpa 

Αρικμόσ 
ατόμων 

% Φφλο 
Αρικμόσ 
ατόμων 

% 
Αρικμόσ 
κορμϊν 

% 
Αρικμόσ κορμϊν 

/ενιλ. άτομο 

ενιλικα 778 95,46 

αρςενικά 384 49,36 1940 49,43 5,05 

κθλυκά 368 47,30 1911 48,69 5,19 

αδιευκρίνιςτο 26 3,34 74 1,89 2,85 

ςφνολο 778 100,00 3925  5,12 

αναλογία α/κ 1,04  1,02   

νεαρά 37 4,54       

ςφνολο 815        

αναλογία 
νεαρϊν/ενιλικα 

1:21,03        

Πίνακασ 7. Αποτελζςματα απογραφισ του υποπλθκυςμοφ J. macrocarpa ςτθ κζςθ ‘Κεδρόδαςοσ'. 
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Κορμοί/ 
άτομο 

Πλικοσ % 

1 248 30,43 

2 106 13,01 

3 102 12,52 

4 71 8,71 

5 57 6,99 

6 45 5,52 

7 40 4,91 

8 23 2,82 

9 17 2,09 

10 24 2,94 

11 16 1,96 

12 11 1,35 

13 8 0,98 

14 5 0,61 

15+ 42 5,15 

ΤΝΟΛΟ 815 100,00 

Α/Θ=1,04 

778 

37 

778 

148 
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Ρροςδιοριςμόσ φυτρωτικισ ικανότθτασ 
 
Από τθν περιοχι του Κεδροδάςουσ πραγματοποιικθκε ςυλλογι ϊριμων κϊνων τον 
Νοζμβριο του 2009 για τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ των ικανϊν για φφτρωςθ 
ςπερμάτων, κακϊσ και τον προςδιοριςμό του τελικοφ ποςοςτοφ φφτρωςθσ αυτϊν των 
ςπερμάτων ςε διάφορεσ ςυνκικεσ φωτόσ και κερμοκραςίασ. Οι μετριςεισ αυτζσ μποροφν 
να δϊςουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν αναγεννθτικι ικανότθτα του είδουσ J. 
macrocarpa. 
 
Συνολικά ςυλλζχκθκαν περίπου 1500 ‘καρποί’ από 30 κθλυκά άτομα. Το 80% των κϊνων 
περιείχε τρία ςπζρματα, με ελάχιςτθ τιμι τα 2 ςπζρματα και μζγιςτθ τα 6. Ο κακαριςμόσ 
των ςπερμάτων παρουςιάηει τθν ιδιαίτερθ δυςκολία τθσ απομάκρυνςθσ του ςαρκϊδουσ, 
πλοφςιου ςε ςάκχαρα, ‘περικαρπίου’. Για τον κακοριςμό του ποςοςτοφ των ικανϊν για 
φφτρωςθ (πλιρων) ςπερμάτων πραγματοποιικθκε δοκιμι με τομι (cut test) ςπερμάτων 
από 100 κϊνουσ (298 ςπζρματα). Από τθ δοκιμι αυτι προζκυψε πωσ μόλισ το 24% του 
ςυνολικοφ αρικμοφ ςπερμάτων ιταν υγιι, πλιρθ ςπζρματα. Τα δεδομζνα αυτά 
ςυμφωνοφν με τισ διακζςιμεσ βιβλιογραφικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν παραγωγι 
μικροφ μόνον ποςοςτοφ πλιρων (φυτρϊςιμων) ςπερμάτων, ωσ πικανοφ αποτελζςματοσ 
τθσ μθ αποτελεςματικισ ‘αναγνϊριςθσ’ τθσ γφρθσ του είδουσ κατά τθν επικονίαςθ (Barbour 
et al. 2004). 
 
 
 
 

Κατάςταςθ 
ςπερμάτων 

Πλικοσ % 

Πλιρθ 72 24,16 

Κενά 44 14,77 

Νεκρά 98 32,89 

Ξθρά 84 28,19 

ΤΝΟΛΟ 298 100,00 

 
 
 
 
 
Σε επόμενο ςτάδιο πραγματοποιικθκαν πειράματα φφτρωςθσ των ςπερμάτων τθσ J. 
macrocarpa υπό διάφορεσ ςυνκικεσ φωτεινοφ (12h φωσ/12h ςκοτάδι, 24h ςκοτάδι) και 
κερμοκραςιακοφ (10 °C, 15 °C, 20 °C, 20/10 °C 12h//12h) κακεςτϊτοσ, κακϊσ και με 
διάφορεσ προμεταχειρίςεισ (ψυχρι ςτρωμάτωςθ, εμβάπτιςθ ςε βραςτό νερό, 
τραυματιςμόσ του περιβλιματοσ κ.ά.). Ραρ’ όλα αυτά, ςτθν πλειοψθφία των πειραματικϊν 
ςυνκθκϊν θ παρατθροφμενθ φφτρωςθ ιταν μθδενικι και ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ ζφταςε 
ςε ποςοςτό 10-20% (μζγιςτο). 
 
Από τισ μετριςεισ αυτζσ μπορεί εν μζρει να δικαιολογθκεί θ αναντιςτοιχία ανάμεςα ςτθν 
φαινομενικά πολφ μεγάλθ παραγωγι ‘καρπϊν’ και ςπερμάτων που παρατθρείται ςτα 
ϊριμα κθλυκά άτομα των κζδρων και τθν παρατθροφμενθ χαμθλι αναγζννθςθ ςτισ 
περιςςότερεσ κζςεισ, αν και φαίνεται ότι υπάρχουν επιπλζον προβλιματα ςχετικά με τθν 
επιβίωςθ και εγκατάςταςθ των αρτιβλάςτων. 
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.

Εικόνα 68. Θζςεισ αρςενικϊν (μπλε κφκλοι), κθλυκϊν (ροη κφκλοι) και απροςδιόριςτου φφλου (μαφροι κφκλοι) ατόμων 
J. macrocarpa, κακϊσ και οι κζςεισ των ατόμων J. phoenicea (πράςινοι κφκλοι). 

Εικόνα 69. Θζςεισ νεαρϊν ατόμων J. macrocarpa. 
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Εικόνα 70. Πανοραμικι εικόνα του Κεδροδάςουσ. 

Εικόνα 71. Θ όμορφθ παραλία ςτο Κεδρόδαςοσ προςελκφει 
πολλοφσ επίςκζπτεσ. 

Εικόνα 72. Ουράνιο τόξο ςτο Κεδρόδαςοσ. 

Εικόνα 73. Αρτίβλαςτο J. macrocarpa. Εικόνα 74. Αρτίβλαςτο J. macrocarpa. 
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Εικόνα 76. J. phoenicea ςτο Κεδρόδαςοσ. 

Εικόνα 78. Νεαρό άτομο J. macrocarpa. 
Εικόνα 77. Πθγάδι ςτο κζντρο του Κεδροδάςουσ. 

Εικόνα 79. Κζδροι ςτθν παραλία του Κεδροδάςουσ. 

Εικόνα 75. Βόςκθςθ κζδρων από κατςίκεσ. 
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4.4 Φαλάςαρνα – GR4340001 
 
Ο οικότοποσ 2250* ςτθν παραλία τθσ Φαλλαςαρνασ ζχει χαρτογραφθκεί ςτθ νότια πλευρά 
τθσ κεντρικισ παραλίασ, ςε μία μικρι ζκταςθ που δεν υπερβαίνει το 1,5 ha. Στα πλαίςια του 
Ρρογράμματοσ πραγματοποιικθκε απογραφι των ατόμων J. macrocarpa και ςτθ βόρεια 
πλευρά τθσ κεντρικισ παραλίασ, όπου θ εικόνα τθσ βλάςτθςθσ προςομοιάηει αυτιν τθσ 
εικόνασ του οικοτόπου 2250*. Στο κεντρικότερο τμιμα τθσ παραλίασ δεν υπάρχουν κζδροι, 
ςφμφωνα με πλθροφορίεσ, όμωσ, ζχουν κοπεί ι ξεριηωκεί εδϊ και πάνω από 25 χρόνια. Σε 
γενικζσ γραμμζσ, ο οικότοποσ φτάνει ςε απόςταςθ 25 m από τθν παραλία ενϊ πίςω από 
αυτι τθν ηϊνθ εμφανίηεται ζντονθ αγροτικι (κερμοκιπια) και οικιςτικι (τουριςτικι) 
δραςτθριότθτα. Θ εικόνα τθσ περιοχισ κακιςτά ςαφζσ ότι θ κοινωνικοοικονομικι-
αναπτυξιακι πίεςθ που ζχει δεχτεί και δζχεται θ παραλία τθσ Φαλάςαρνασ ζχει προκαλζςει 
τεμαχιςμό και υποβάκμιςθ του υποπλθκυςμοφ τθσ J. macrocarpa. 
 
Αν και θ ζκταςθ του οικοτόπου είναι μικρι και θ απογραφι όλων των ατόμων ςχετικά απλι 
υπόκεςθ, ζνα μικρό τμιμα ςτα νότιο άκρο τθσ ζκταςθσ του οικοτόπου δεν προςεγγίςτθκε, 
λόγω τθσ άρνθςθσ ιδιϊτθ, που ιςχυρίηεται ότι του ανικει θ ζκταςθ, να ςυνεργαςτεί με τθν 
ερευνθτικι ομάδα. Τα αποτελζςματα τθσ απογραφισ φαίνονται ςτον Ρίνακα 8. 
 
Ππωσ αναφζρκθκε, είναι ςαφζσ πωσ υπάρχει τεχνθτόσ και ςχετικά πρόςφατοσ 
κατακερματιςμόσ του υποπλθκυςμοφ J. macrocarpa ςτθ Φαλάςαρνα, γεγονόσ που 
περιορίηει τθ ςθμαςία τθσ καταγραφισ των πλθκυςμιακϊν δεδομζνων. Ραρ’ όλα αυτά, θ 
αναλογία φφλου δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από τθ μονάδα. Τα λιγοςτά νεαρά άτομα 
εμφανίηονται ςυγκεντρωμζνα κυρίωσ ςε ζνα ‘άνοιγμα’ τθσ βλάςτθςθσ ςτθ νότια άκρθ τθσ 
παραλίασ. Τα περιςςότερα άτομα εμφανίηονται με χαρακτθριςτικό πρότυπο ‘καμνϊδουσ’ 
μορφισ: εμφανίηουν πολυάρικμουσ κορμοφσ (άνω των 15), πολφ πυκνι κϊμθ και ςχετικά 
χαμθλό φψοσ. Αυτι θ χαρακτθριςτικι μορφι κα μποροφςε να οφείλεται ςτισ δυςμενείσ 
παράκτιεσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, κακϊσ θ παραλία ζχει δυτικό προςανατολιςμό αλλά 
ταυτόχρονα είναι εκτεκειμζνθ τόςο ςτουσ βόρειουσ, όςο και ςτουσ νότιουσ ανζμουσ. 
 
Στα όρια του οικοτόπου δεν καταγράφθκαν άτομα J. phoenicea. 
 
 

 

Άτομα 
J. macrocarpa 

Αρικμόσ 
ατόμων 

% Φφλο 
Αρικμόσ 
ατόμων 

% 
Αρικμόσ 
κορμϊν 

% 
Αρικμόσ 
κορμϊν 

/ενιλ. άτομο 

ενιλικα 177 88,06 

αρςενικά 83 46,89 1371 54,06 16,52 

κθλυκά 80 45,20 1145 45,15 14,31 

αδιευκρίνιςτο 14 7,91 20 0,79 1,43 

ςφνολο 177 100,00 2536  15,44 

αναλογία α/κ 1,04  1,20   

νεαρά 24 11,94       

ςφνολο 201        

αναλογία 
νεαρϊν/ενιλικα 

1:7,38        

 

Πίνακασ 8. Αποτελζςματα απογραφισ του υποπλθκυςμοφ J. macrocarpa ςτθ κζςθ ‘Φαλάςαρνα’. 
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Αρικμόσ 
κορμϊν 

Πλικοσ % 

1 25 14,97 

2 5 2,99 

3 7 4,19 

4 12 7,19 

5 5 2,99 

6 10 5,99 

7 4 2,40 

8 5 2,99 

9 6 3,59 

10 5 2,99 

11 2 1,20 

12 11 6,59 

13 5 2,99 

14 3 1,80 

15+ 62 37,13 

ΤΝΟΛΟ 167 100,00 

Α/Θ=1,04 

177 

24 
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Εικόνα 80. Θζςεισ αρςενικϊν (μπλε κφκλοι), 
κθλυκϊν (ροη κφκλοι) και απροςδιόριςτου φφλου 
(μαφροι κφκλοι) ατόμων J. macrocarpa, κακϊσ και 
τα όρια του οικοτόπου και θ πρόςκετθ κζςθ J. 
macrocarpa που περιελιφκθκε ςτθ μελζτθ. 

Εικόνα 81. Θζςεισ νεαρϊν ατόμων J. macrocarpa 
ςτθν περιοχι μελζτθσ. 
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Εικόνα 82. Κζδροσ ςτο νότιο τμιμα τθσ παραλίασ τθσ 
Φαλάςαρνασ. Εικόνα 83. Άποψθ τθσ βλάςτθςθσ με κζδρα ςτο βόρειο 

τμιμα τθσ παραλίασ τθσ Φαλάςαρνασ. 

Εικόνα 84. Κζδροσ μζςα ςε περιφραγμζνθ ζκταςθ. 
Εικόνα 85. Εγκαταλελειμμζνα κερμοκιπια ςτα όρια του 
οικοτόπου. 

Εικόνα 86. Κζδροσ ςτο βόρειο τμιμα τθσ παραλίασ. 

Εικόνα 87. Νεαρό άτομο J. macrocarpa. 
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5. ΤΝΟΛΙΚΑ – ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
5.1 Συνολικόσ αρικμόσ ατόμων – πυκνότθτα - χωροδιάταξθ 
 
Στισ περιοχζσ του Κεδρόδαςουσ και τθσ Φαλάςαρνασ πραγματοποιικθκε πλιρθσ απογραφι 
των ατόμων J. macrocarpa εντόσ των ορίων του οικοτόπου 2250*. Στισ τρεισ κζςεισ τθσ 
Γαφδου και ςτισ δφο τθσ Χρυςισ ο ςυνολικόσ αρικμόσ ατόμων και θ πυκνότθτα 
υπολογίςτθκαν προςεγγιςτικά με τθ χριςθ πολυάρικμων και διεςπαρμζνων ςε όλθ τθν 
ζκταςθ του οικοτόπου δειγματολθπτικϊν επιφανειϊν. Θ εκτίμθςθ για τθν πυκνότθτα του J. 
macrocarpa ςε κάκε κζςθ (με τθ μεκοδολογία που περιγράφεται ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο) 
ζδωςε τισ τιμζσ πυκνότθτασ που φαίνονται ςτον Ρίνακα 9. Θ πυκνότθτα υπολογίςτθκε ωσ 
αρικμόσ ενιλικων ατόμων ανά εκτάριο. Σφμφωνα με αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ, οι κζςεισ 
με τθ μεγαλφτερθ πυκνότθτα είναι αυτζσ του Λαυρακά και τθσ Χρυςισ Α (146 και 124 
άτομα/ha αντίςτοιχα), αυτι με τθ μικρότερθ πυκνότθτα είναι θ περιοχι του Αγ. Ιωάννθ με 
43 άτομα/ha (κυρίωσ επειδι ζχει μικρι κάλυψθ από βλάςτθςθ), ενϊ οι υπόλοιπεσ 4 κζςεισ 
βρίςκονται ςε ςχετικά κοντινζσ τιμζσ πυκνότθτασ, από 55-80 άτομα/ha. 
 

 

Θζςθ μελζτθσ 
υνολικι 
ζκταςθ 

(ha) 

υνολικόσ αρικμόσ 
ατόμων (εκτίμ.) 

Εκτιμϊμενθ 
πυκνότθτα 
(άτομα/ha) 

Κορμοί/άτομο 

Χρυςι Α 37,1 4591 (4400-4800) 123,76 3,68 

Χρυςι Δ 52,3 2895 (2700-3000) 55,35 3,63 

αρακινικο 16,5 1312 (1200-1400) 79,50 5,01 

Αγ. Ιωάννθσ 22,5 965 (940-1000) 42,90 8,18 

Λαυρακάσ 98,6 14390 (14000-14800) 145,95 4,77 

Κεδρόδαςοσ 11,5 778 67,65 5,12 

Φαλάςαρνα 2,6 179 68,85 15,44 

ΟΛΙΚΑ 241,1 24000-26000 104,15 4,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακασ 9. υνολικόσ αρικμόσ και πυκνότθτα J. macrocarpa ςτισ κζςεισ μελζτθσ. 
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Με βάςθ τθν πυκνότθτα (ρ) των ατόμων του J. macrocarpa, αλλά και ξεχωριςτά τισ 
πυκνότθτεσ των αρςενικϊν και κθλυκϊν ατόμων ςε κάκε κζςθ, είναι δυνατόν να 
προκφψουν οριςμζνα ςυμπεράςματα για τισ τάςεισ κατανομισ τουσ ςτον χϊρο. Για τον 
υπολογιςμό αυτϊν των τάςεων εφαρμόςτθκε θ μζκοδοσ του πλθςιζςτερου γείτονα 
(nearest neighbour analysis, Clark & Evans 1954 από Καρανδεινόσ 2007) όπου 

ςυνυπολογίηεται θ μζςθ απόςταςθ n ατόμων από τον κοντινότερο γείτονά τουσ  (r), ϊςτε 
να υπολογιςτεί θ τιμι του δείκτθ μθ τυχαιότθτασ R, ςφμφωνα με τθ ςχζςθ 
 

R = 2r√ρ 
 
Ππου: όταν R=1, θ χωροδιάταξθ είναι τυχαία, 
όταν R<1, θ χωροδιάταξθ είναι ομαδοποιθμζνθ, 
όταν R>1, θ χωροδιάταξθ είναι ομοιόμορφθ. 
 
Επίςθσ, με τθ δοκιμι ςθμαντικότθτασ Η, ελζγχεται θ υπόκεςθ τθσ τυχαίασ χωροδιάταξθσ 
των ατόμων, θ οποία μπορεί να γίνει αποδεκτι όταν -1,96<Η<1,96, ςε επίπεδο 
ςθμαντικότθτασ 95%. 
 
Τα αποτελζςματα για το ςφνολο των 7 υποπλθκυςμϊν φαίνονται ςτον Ρίνακα 10. 
 
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι για τθν επιλογι του n αρικμοφ ατόμων ςτισ κζςεισ όπου 
πραγματοποιικθκε εργαςία ςε δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ, δεν περιλιφκθκαν τα άτομα 
που εντοπίηονταν ςτα άκρα των δειγματολθπτικϊν επιφανειϊν. Αυτό ζγινε για να 
ελαχιςτοποιθκεί θ μερολθπτικότθτα ςτθ μζτρθςθ τθσ απόςταςθσ κάκε ατόμου από τον 
πλθςιζςτερο γείτονά του, κακϊσ για τα άτομα που βρίςκονται ςτα άκρα των 
δειγματολθπτικϊν επιφανειϊν υπάρχει ςοβαρι πικανότθτα ο πλθςιζςτεροσ γείτονάσ τουσ 
να βρίςκεται εκτόσ τθσ δειγματολθπτικισ επιφάνειασ, οπότε θ τιμι που κα υπολογιηόταν αν 
περιλαμβάνονταν αυτά τα άτομα ςτον υπολογιςμό πικανϊσ δεν κα αντιςτοιχοφςε ςτθν 
πραγματικι τιμι. 
 

 

Θζςθ μελζτθσ 
Πυκνότθτα 
(άτομα/m²) 

Μζςθ απόςταςθ 
πλθςιζςτερου 

γείτονα (m) 
Πλικοσ n 

Δείκτθσ 
ομαδοποίθςθσ 

R 

Δοκιμι 
ςθμαντικότθτασ 

Η 

Χρυςι Α 0,0127 3,76 388 0,85 3,85 

Χρυςι Δ 0,0059 5,18 148 0,80 -4,75 

αρακινικο 0,0080 3,91 67 0,70 -4,75 

Άγ. Ιωάννθσ 0,0043 4,24 64 0,56 -6,80 

Λαυρακάσ 0,0146 3,18 296 0,77 -7,59 

Κεδρόδαςοσ 0,0068 4,88 726 0,80 -10,17 

Φαλάςαρνα 0,0069 7,51 177 1,25 6,27 

 
Φαίνεται ότι ςε όλεσ τισ κζςεισ, πλθν τθσ Φαλάςαρνασ, υπάρχει τάςθ ομαδοποίθςθσ των 
κζδρων. Αυτό εν μζρει αναμζνεται από τθ ςτιγμι που, αν και ςτον υπολογιςμό τθσ 
πυκνότθτασ αφαιρζκθκαν οι μεγάλεσ κενζσ από υψθλι βλάςτθςθ περιοχζσ, ςυνεχίηει να 
υπάρχει μία ςχετικι μορφολογικι ανομοιογζνεια μεταξφ των ςθμείων που απαντοφν οι 
κζδροι. Στθν πράξθ, δθλαδι, αυτό ςθμαίνει ότι οριςμζνεσ περιοχζσ εντόσ του οικοτόπου 
‘προτιμϊνται’ περιςςότερο από τουσ κζδρουσ και αυτζσ οι περιοχζσ φαίνεται να είναι αυτζσ 
με τον τυπικό αμμοκινικό χαρακτιρα, εςωτερικά από το ακραίο παραλιακό μζτωπο. 

Πίνακασ 10. Δείκτθσ χωροδιάταξθσ J. macrocarpa ςτισ κζςεισ μελζτθσ. 
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Για τα αρςενικά και κθλυκά άτομα ςε κάκε κζςθ, τα αντίςτοιχα αποτελζςματα φαίνονται 
ςτουσ Ρίνακεσ 11 & 12. 
 

 

Θζςθ μελζτθσ 
Πυκνότθτα 
(αρςενικά 

άτομα/m2) 

Μζςθ απόςταςθ 
πλθςιζςτερου 

αρςενικοφ 
γείτονα (m) 

Πλικοσ 
(n) 

Δείκτθσ 
ομαδοποίθςθσ 

(R) 

Δείκτθσ 
ςθμαντικότθτασ 

για τυχαία 
χωροδιάταξθ (Η) 

Χρυςι Α 0,0077 4,79 226 0,84 -4,56 

Χρυςι Δ 0,0031 8,61 72 0,95 -0,76 

αρακινικο 0,0041 7,04 24 0,91 -0,88 

Άγ. Ιωάννθσ 0,0020 8,73 26 0,77 -2,19 

Λαυρακάσ 0,0069 5,16 130 0,86 -3,10 

Κεδρόδαςοσ 0,0033 8,26 384 0,96 -1,68 

Φαλάςαρνα 0,0032 12,40 83 1,40 6,99 

 
 

 

Θζςθ μελζτθσ 
Πυκνότθτα 

(άτομα/m2) 

Μζςθ απόςταςθ 
πλθςιζςτερου 

κθλυκοφ γείτονα 
(m) 

Πλικοσ 
(n) 

Δείκτθσ 
ομαδοποίθςθσ 

(R) 

Δείκτθσ 
ςθμαντικότθτασ 

για τυχαία 
χωροδιάταξθ (Η) 

Χρυςι Α 0,0046 5,72 150 0,78 -5,24 

Χρυςι Δ 0,0025 8,88 69 0,88 -1,86 

αρακινικο 0,0037 7,54 16 0,91 -0,65 

Άγ. Ιωάννθσ 0,0019 7,33 36 0,64 -4,11 

Λαυρακάσ 0,0071 5,08 143 0,86 -3,29 

Κεδρόδαςοσ 0,0032 7,95 368 0,90 -3,70 

Φαλάςαρνα 0,0031 11,60 80 1,29 4,91 

 
Σκοπόσ τθσ παραπάνω διερεφνθςθσ τθσ χωροδιάταξθσ για κάκε φφλο ξεχωριςτά είναι να 
διαπιςτωκεί αν υπάρχει τάςθ ομαδοποίθςθσ για τα αρςενικά ι/και τα κθλυκά άτομα, 
γεγονόσ που πικανϊσ να ‘δυςχεραίνει’ τθ μεταφορά τθσ γφρθσ από τα αρςενικά προσ τα 
κθλυκά άτομα. Από τα παραπάνω αποτελζςματα φαίνεται ότι ςτισ περιοχζσ τθσ Χρυςισ Δ 
και του Σαρακινικου, τόςο για τα αρςενικά όςο και για τα κθλυκά άτομα μπορεί να γίνει 
δεκτι θ υπόκεςθ τθσ τυχαίασ χωροδιάταξθσ, όπωσ και για τα αρςενικά άτομα ςτο 
Κεδρόδαςοσ. Σε όλεσ τισ άλλεσ περιοχζσ (πλθν τθσ Φαλάςαρνασ) φαίνεται να υπάρχει μία 
μικρι τάςθ ομαδοποίθςθσ αρςενικϊν και κθλυκϊν ατόμων, χωρίσ ωςτόςο να είναι πολφ 
ξεκάκαρθ θ εικόνα για τθ χωροδιάταξθ ϊςτε να εξαχκοφν ςαφι ςυμπεράςματα. Στθ 
δυςκολία εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων ςυντείνει και θ εγγενισ προβλθματικι του ςθμειακοφ 
οριςμοφ τθσ κζςθσ ενόσ ατόμου με τθ ςυςκευι GPS, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα οι κλάδοι 
του εκτείνονται ςε ποικίλεσ αποςτάςεισ από το ςθμείο καταγραφισ. Ζτςι, τελικά, οι 
πραγματικζσ αποςτάςεισ μεταξφ δφο ατόμων είναι ςτθν ουςία αρκετά μικρότερεσ από 
αυτζσ που υπολογίηονται με τθ ςθμειακι καταγραφι από τθ ςυςκευι GPS. 
 

Πίνακασ 11. Δείκτθσ χωροδιάταξθσ αρςενικϊν ατόμων J. macrocarpa ςτισ κζςεισ μελζτθσ. 

Πίνακασ 12. Δείκτθσ χωροδιάταξθσ κθλυκϊν ατόμων J. macrocarpa ςτισ κζςεισ μελζτθσ. 
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Για τθ Φαλάςαρνα, τζλοσ, όπου ο ζλεγχοσ τθσ χωροδιάταξθσ δίνει αποτελζςματα που 
υποςτθρίηουν ομοιόμορφθ κατανομι, πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι υπολογιςμοί ζχουν 
περιοριςμζνθ αξιοπιςτία λόγω του κατακερματιςμοφ του υποπλθκυςμοφ J. macrocarpa. 
 
 
5.2 Αναλογία φφλου 
 
Ζνα από τα βαςικά αντικείμενα μελζτθσ είναι ο προςδιοριςμόσ τθσ αναλογίασ αρςενικϊν – 
κθλυκϊν ατόμων ςε κάκε κζςθ μελζτθσ, ξεκινϊντασ με τθν υπόκεςθ ότι θ αναμενόμενθ 
αναλογία φφλου για το είδοσ κα πρζπει να είναι θ οικολογικά ςτακερι ςχζςθ 1:1. 
Σθμαντικι απόκλιςθ από τθ ςχζςθ αυτι είναι πολφ πικανόν να ςυνδζεται με δυςκολίεσ 
ςτθν αναγζννθςθσ των υποπλθκυςμϊν, κακϊσ κα προκφπτει (ανάλογα με τθν περίπτωςθ) 
είτε μειωμζνθ ποςότθτα γφρθσ, είτε λιγότεροι κθλυκοί κϊνοι ικανοί να γονιμοποιθκοφν και 
να παράγουν ςτθ ςυνζχεια ϊριμουσ ‘καρποφσ’ και ςπζρματα. 
 

 

Θζςθ μελζτθσ 
Αρικμόσ 

αρςενικϊν 
ατόμων 

Αρικμόσ 
κθλυκϊν 
ατόμων 

Αρικμόσ ατόμων 
με απροςδιόριςτο 

φφλο * 

Ποςοςτό ατόμων με 
απροςδιόριςτο φφλο 

/ςυν. αρικμό (%) 

Αναλογία 
Α/Θ 

Λόγοσ 
Α/Θ 

Σιμι 
P 

Χρυςι Α 567 338 25** 2,69 1:0.60 1,68 2,69E-14 

Χρυςι Δ 243 196 30** 6,40 1:0.81 1,24 0,025 

αρακινικο 64 57 2 1,63 1:0.89 1,12 0,52 

Αγ. Ιωάννθσ 80 78 16 9,20 1:0.98 1,03 0,87 

Λαυρακάσ 358 368 31 4,10 1:1.03 0,97 0,71 

Κεδρόδαςοσ 384 368 26 3,34 1:0.96 1,04 0,56 

Φαλάςαρνα 83 80 16 8,94 1:0.96 1,04 0,81 

* Μεγάλα ςε διάπλαςη άτομα (όχι νεαρά), κατά κανόνα πολφ καταπονημζνα ή ξηρά. 
** Επιπλζον, ςτισ περιοχζσ τησ Χρυςήσ καταγράφηκε ζνασ ςημαντικόσ αριθμόσ εντελώσ ξηρών 
(νεκρών;) ατόμων (Χρυςή Α: 15 άτομα, Χρυςή Δ: 69 άτομα). 
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Πίνακασ 13. Λόγοσ αρςενικϊν/κθλυκϊν ατόμων J. macrocarpa ςτισ κζςεισ μελζτθσ. 



62 

Από τα αποτελζςματα προκφπτει ότι ςτισ 5 από τισ 7 κζςεισ θ αναλογία φφλου είναι όντωσ 
πολφ κοντά ςτθν αναλογία 1:1 και μόνο ςτισ 2 κζςεισ τθσ Χρυςισ ο λόγοσ αυτόσ αποκλίνει 
υπζρ των αρςενικϊν ατόμων (1,64 για τθ κζςθ ‘Χρυςι Α’ και 1,24 για τθ ‘Χρυςι Δ’). Ο 
ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ (x²) ζδειξε ότι θ πικανότθτα λάκουσ εάν απορριφκεί θ μθδενικι 
υπόκεςθ (Θο = αναλογία φφλου ίςθ με τθ μονάδα) για τθ Χρυςι Α είναι πάρα πολφ μικρι, 
άρα ζχουμε μία ςοβαρι ζνδειξθ ότι ςτθν περιοχι αυτι υπάρχει όντωσ ζνασ παράγοντασ, 
πικανότατα εξωγενισ, που επθρεάηει τθν αναλογία φφλου. Θ ίδια διαδικαςία ζδωςε 
ςτατιςτικά ςθμαντικι πικανότθτα (P<0,05) να ςυμβαίνει κάτι ανάλογο και ςτθ κζςθ ‘Χρυςι 
Δ’, ενϊ ςτισ άλλεσ 5 περιοχζσ ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ οδθγεί ςτθν αποδοχι τθσ υπόκεςθσ ότι 
θ αναλογία φφλου είναι ίςθ με τθ μονάδα. 
 
Υπολογίηοντασ τθν αναλογία φφλου με βάςθ τον ςυνολικό αρικμό ‘αρςενικϊν’ και 
‘κθλυκϊν’ κορμϊν μποροφν να εξαχκοφν κάποια ςυμπεράςματα που βοθκοφν ςτθν 
κατανόθςθ των πιο πάνω αποτελεςμάτων. Ζτςι, ςτθ κζςθ ‘Χρυςι Α’ ο λόγοσ Α/Θ κορμϊν 
είναι πιο κοντά ςτθ μονάδα από τον λόγο Α/Θ ατόμων, αλλά και πάλι δεν μπορεί να 
αναιρζςει τθν εικόνα πωσ κάποιοσ/κάποιοι παράγοντασ/εσ ευκφνονται για τθν 
παρατθροφμενθ υπζρ των αρςενικϊν ατόμων απόκλιςθ. Είναι γεγονόσ, πάντωσ, πωσ κακϊσ 
αρκετά άτομα J. macrocarpa ζχουν μεγάλο αρικμό κορμϊν (>20), μία ακραία τιμι ςε μικρό 
πλικοσ ατόμων μπορεί να δϊςει απόκλιςθ. 
 

 

Θζςθ μελζτθσ 
Αρικμόσ 

‘αρςενικϊν’ 
κορμϊν  

Αρικμόσ 
‘κθλυκϊν’ 

κορμϊν  

Αναλογία 
Α/Θ  

Σιμι P 

Χρυςι Α 1848 1480 1,25 1,78E-10 

Χρυςι Δ 799 795 1,01 0,92 

αρακινικο 342 264 1,30 0,002 

Αγ. Ιωάννθσ 618 674 0,92 0,12 

Λαυρακάσ 1763 1702 1,04 0,3 

Κεδρόδαςοσ 1940 1911 1,02 0,64 

Φαλάςαρνα 1371 1145 1,20 6,62E-06 

 
 
5.3 Αναγζννθςθ 
 
Από προθγοφμενεσ παρατθριςεισ ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Μεςογείου ζχει διαπιςτωκεί ότι θ 
αναγζννθςθ των υποπλθκυςμϊν τθσ Juniperus macrocarpa (και γενικότερα ειδϊν του 
γζνουσ Juniperus) είναι κατά κανόνα αρκετά χαμθλι (Cantos et al. 1998, Ortiz et al. 1998, 
Juan et al. 2003, 2006), ςυγκριτικά με άλλα ξυλϊδθ είδθ. Κατά τθν εργαςία πεδίου ςτισ 
περιοχζσ τθσ Κριτθσ θ διαπίςτωςθ αυτι επιβεβαιϊκθκε ςε μεγάλο βακμό. Θ καταγραφι 
νεαρϊν (μθ αναπαραγωγικϊν) ατόμων ςτισ 5 από τισ 7 κζςεισ ζδωςε πάρα πολφ χαμθλζσ 
τιμζσ. Για να είναι όςο το δυνατόν πιο ρεαλιςτικι θ προςζγγιςθ ςτθν απογραφι νεαρϊν 
ατόμων δεν περιλιφκθκαν τα αρτίβλαςτα, κακϊσ δεν είναι κακόλου βζβαιο ότι αυτά κα 
εγκαταςτακοφν επιτυχϊσ. Μάλιςτα θ παρουςία αρκετϊν αρτιβλάςτων ςε αντιδιαςτολι με 
τα ελάχιςτα νεαρά (1-2 ετϊν) άτομα ςτισ περιςςότερεσ κζςεισ υποδθλϊνει ότι τα 
αρτίβλαςτα αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ δυςκολίεσ εγκατάςταςθσ. 
 
Άλλθ μία παράμετροσ που πρζπει να τονιςτεί εδϊ είναι θ ιδιότθτα του J. macrocarpa να 
αναπαράγεται κλωνικά με τθ δθμιουργία παραβλαςτθμάτων από τισ οριηόντιεσ ρίηεσ, που 

Πίνακασ 14. Λόγοσ ‘αρςενικϊν’/‘κθλυκϊν’ κορμϊν J. macrocarpa ςτισ κζςεισ μελζτθσ. 
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εκτείνονται ςε μεγάλο μικοσ. Το φαινόμενο αυτό διαπιςτϊκθκε ςτο πεδίο, ωςτόςο κα ιταν 
πρακτικά αδφνατο να ταυτοποιθκεί για κάκε νεαρό φυτό αν είναι παραβλάςτθμα ι νζο 
φυτό. Ζτςι όλα τα άτομα με μικρό μζγεκοσ (<1 m φψοσ) χωρίσ εμφανι ςφνδεςθ με άλλα 
γειτονικά άτομα και χωρίσ αναπαραγωγικζσ δομζσ κεωρικθκαν ωσ νεαρά φυτά – 
ανεξάρτθτα άτομα. Ρρζπει να ςθμειωκεί, επίςθσ, ότι από τουσ χάρτεσ αποτφπωςθσ των 
νεαρϊν φυτϊν ςε κάκε κζςθ φαίνεται να υπάρχει θ τάςθ εμφάνιςθσ ‘πυρινων’ 
αναγζννθςθσ, δθλαδι ςθμείων όπου εμφανίηονται ςυγκεντρωμζνα νεαρά άτομα, ενϊ ςτο 
υπόλοιπο τμιμα του οικοτόπου παρατθρείται μθδενικι αναγζννθςθ ι λίγα μεμονωμζνα 
νεαρά φυτά. Αυτοί οι μικροί πυρινεσ αναγζννθςθσ ζχουν τθν τάςθ να εμφανίηονται κυρίωσ 
ςε ανοίγματα ανάμεςα ςτισ ςυςτάδεσ των κζδρων. 
 

 

Θζςθ μελζτθσ 
Αρικμόσ ενιλικων ατόμων 

J. macrocarpa 
Αρικμόσ νεαρϊν ατόμων 

J. macrocarpa 
Αναλογία νεαρϊν 
/ενιλικα άτομα 

Χρυςι Α 930 3 1:310 

Χρυςι Δ 469 13 1:36,08 

αρακινικο 123 56 1:2,20 

Αγ. Ιωάννθσ 167 16 1:10,44 

Λαυρακάσ 757 482 1:1,57 

Κεδρόδαςοσ 778 37 1:21,03 

Φαλάςαρνα 179 22 1:8,14 

 

 
 
 

5.4 Ραρουςία άλλων καμνωδϊν - δενδρωδϊν ειδϊν ςτον οικότοπο 2250* 
 
Εκτόσ από τθ J. macrocarpa, ςτθ χλωριδικι ςφνκεςθ του οικοτόπου ςυμμετζχει ςε μικρό 
κατά κανόνα ποςοςτό και θ άρκευκοσ Juniperus phoenicea, κακϊσ και, ςε μικρότερο βακμό, 
είδθ όπωσ ο ςχίνοσ (Pistacia lentiscus), θ χαρουπιά (Ceratonia siliqua) κ.ά. Θ J. phoenicea 
είναι ζνα κοινό μεςογειακό είδοσ και ςυμμετζχει ςτθ ςφνκεςθ πολλϊν τφπων οικοτόπων. 
Ππωσ φαίνεται από τον Ρίνακα 16, θ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι τθσ J. phoenicea παρατθρείται 

Πίνακασ 15. Παρουςία νεαρϊν ατόμων J. macrocarpa ςτισ κζςεισ μελζτθσ. 
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ςτθ Χρυςι και ειδικότερα ςτθ δυτικι κζςθ, όπου το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ςτον 
οικότοπο είναι μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο τθσ J. macrocarpa. Οι παρατθριςεισ ςτο 
πεδίο από όλεσ τισ κζςεισ μελζτθσ ζδειξαν ότι τα άτομα J. phoenicea φφονται ςε ςθμεία με 
μικρό βάκοσ εδάφουσ και βραχϊδεσ υπόςτρωμα, ςε ςθμεία δθλαδι εκτόσ των τυπικϊν 
αμμοκινϊν, ςτισ οποίεσ παρατθροφνται ςχεδόν αποκλειςτικά άτομα J. macrocarpa. Ο 
αρικμόσ των επιφανειϊν όπου απαντϊνται J. phoenicea, ςε ςυνδυαςμό πάντα με τθν 
γεωγραφικι τουσ αποτφπωςθ ςε κάκε κζςθ, δίνει και μία ποιοτικι εικόνα τθσ εξάπλωςισ 
τουσ εντόσ του οικοτόπου. 
 

* Δεν εγκαταςτάκθκαν δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ. 
** Δεν απαντοφν άτομα P. brutia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε αντίκεςθ με τθν J. phoenicea, που θ παρουςία τθσ ςτον οικότοπο δεν φαίνεται να 
επιβαρφνει ιδιαίτερα τουσ υποπλθκυςμοφσ τθσ J. macrocarpa, θ παρουςία τθσ τραχείασ 
πεφκθσ (Pinus brutia) ςτισ 5 κζςεισ τθσ Γαφδου και τθσ Χρυςισ αποτελεί πικανό παράγοντα 
επιβάρυνςθσ. Θ τραχεία πεφκθ ςχθματίηει ςτθ Γαφδο φυςικοφσ πλθκυςμοφσ, οι οποίοι 
επεκτείνονται ςταδιακά προσ τισ αμμϊδεισ παραλίεσ με τουσ κζδρουσ, ενϊ ςτθ Χρυςι 
εντοπίςτθκαν μικρζσ ςυςτάδεσ και μεμονωμζνα άτομα και ςτισ δφο κζςεισ που ςυναντάται 
ο οικότοποσ 2250*. 

Πίνακασ 16. Παρουςία Juniperus phoenicea και Pinus brutia ςτισ κζςεισ μελζτθσ. 

Θζςθ μελζτθσ 

Αρικμόσ 
ατόμων 

Juniperus 
macrocarpa 

Αρικμόσ 
ατόμων 

Juniperus 
phoenicea 

Λόγοσ 

J. phoenicea 
/J. macrocarpa 

Ποςοςτό 
δειγματολθπτικϊν 

επιφανειϊν με 
J. phoenicea 

/ςυνολικό αρικμό (%) 

Ποςοςτό 
δειγματολθπτικϊν 

επιφανειϊν 
με P. brutia 

/ςυνολικό αρικμό (%) 

Χρυςι Α 909 304 0,33 48,75 10 

Χρυςι Δ 439 637 1,45 88,00 14 

αρακινικο 123 20 0,16 41,67 50 

Αγ. Ιωάννθσ 167 8 0,05 18,75 10-15 (εκτιμ.) 

Λαυρακάσ 757 56 0,07 29,17 30-40 (εκτιμ.) 

Κεδρόδαςοσ 778 148 0,19 * ** 

Φαλάςαρνα 179 0 0,00 * ** 
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5.5 Θλικιακι κατανομι - δενδροχρονολόγθςθ 
 
Για τθν εκτίμθςθ τθσ θλικιακισ κατανομισ των υποπλθκυςμϊν του κζδρου εφαρμόςτθκε θ 
μζκοδοσ τθσ δενδροχρονολόγθςθσ, δθλαδι θ λιψθ λεπτϊν ‘πυρινων’ δζντρων και θ 
μζτρθςθ ςε ςτερεοςκόπιο των αυξθτικϊν δακτυλίων (Εικόνα 88) για τον προςδιοριςμό τθσ 
θλικίασ των δζντρων που δειγματίςτθκαν. Θ ςυςχζτιςθ τθσ θλικίασ με τθν περίμετρο του 
δζντρου προςφζρει ςτθ ςυνζχεια τθ δυνατότθτα τθσ εκτίμθςθσ τθσ θλικίασ των 
υποπλθκυςμϊν με απλζσ μετριςεισ περιμζτρων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνολικά λιφκθκαν 120 δείγματα από 5 κζςεισ μελζτθσ. Τα άτομα που επιλζχκθκαν από 
κάκε οικότοπο προζρχονταν: α) από το χαμθλότερο ςε υψόμετρο παραλιακό μζτωπο, β) 
από το μζτωπο ςτο ανϊτερο υψομετρικά όριο των οικοτόπων και γ) από τθν ενδιάμεςθ 
ηϊνθ. Με τον τρόπο αυτό ζγινε επιλογι δζνδρων, ϊςτε να καλυφκοφν κατά το δυνατόν οι 
διαφορετικζσ εδαφικζσ ςυνκικεσ εντόσ των οικοτόπων (Εικόνα 89). Επίςθσ ελιφκθςαν 
δείγματα και από δζνδρα ςτο κράςπεδο του οικοτόπου ςτθ κζςθ Χρυςι Α για να αποκτθκεί 
μια εικόνα τθσ αφξθςθσ των δζνδρων ςτθ μεταβατικι ηϊνθ μεταξφ αμμοκινϊν και 
εςωτερικισ χερςαίασ ηϊνθσ. Σε όλα τα επιλεγμζνα άτομα μετρικθκε θ περίμετροσ του 
κορμοφ ςτο ςθμείο τθσ δειγματολθψίασ (ςε φψοσ 1,1 με 1,2 m περίπου από το ζδαφοσ). Για 
τθν εκτίμθςθ τθσ θλικίασ των δζνδρων ςτο επίπεδο του εδάφουσ ελιφκθςαν από 
οριςμζνουσ κορμοφσ δείγματα ςε διαφορετικό φψοσ από το ζδαφοσ, π.χ. ςτα 1,1 m και ςτα 
0,4 m. Με τον τρόπο αυτό κατζςτθ δυνατό να διαπιςτωκεί πόςοι δακτφλιοι ‘χάνονται’ 
κακϊσ μεγαλϊνει θ απόςταςθ από το ζδαφοσ και ζτςι να εκτιμθκεί θ πραγματικι θλικία 
των κορμϊν. 
 
 
Τα κυριότερα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ςυνοψίηονται παρακάτω: 
  

- Βρζκθκε ότι θ ςχζςθ που περιγράφει καλφτερα τθν θλικία των δζνδρων ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν περίμετρό τουσ είναι λογαρικμικι (P<0,05). Στο ςυμπζραςμα 
αυτό καταλιξαμε μετά από δοκιμι 10 πικανϊν ςυναρτιςεων (Linear, Logarithmic, 
Inverse, Quadratic, Cubic, Compound, Power, S, Growth, Exponential) αξιοποιϊντασ 
τα μοντζλα του ςτατιςτικοφ πακζτου SPSS. 

 

Εικόνα 88. Εγκάρςια τομι κορμοφ Juniperus macrocarpa. Διακρίνονται (αριςτερά) οι αυξθτικοί 
δακτφλιοι από το ζτοσ 2001 μζχρι το 2009. Οι μαφρεσ κουκίδεσ είναι τοποκετθμζνεσ επάνω ςτο 
πρϊιμο ξφλο. τα όψιμο ξφλο των ετϊν 2002 και 2004 φαίνεται πωσ ςχθματίςτθκαν 
ψευδοδακτφλιοι που οριοκετοφνται από τα μαφρα βζλθ (a). Θ περιοχι b παρουςιάηεται ςε 
μεγζκυνςθ δεξιά. 
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- Από τθν ανάλυςθ του ςυνόλου των δειγμάτων φαίνεται ότι αυτά μποροφν να 
ομαδοποιθκοφν ςε τζςςερισ κλάςεισ αφξθςθσ, ανάλογα και με τισ επιμζρουσ 
διαφοροποιιςεισ των περιβαλλοντικϊν παραγόντων εντόσ των κζςεων μελζτθσ 
(Εικόνα 90). Από τθν ταχφτερθ προσ τθ βραδφτερθ αφξθςθ, οι κλάςεισ αυτζσ είναι: 
 
Κλάςθ Α 
Κεδρόδαςοσ, ςτα άτομα που βρίςκονται γφρω από το πθγάδι που υπάρχει περίπου 
ςτο κζντρο τθσ κζςθσ μελζτθσ (Κεδρόδαςοσ – Ι, K - I). 
 
Κλάςθ Β 
Χρυςι, αμμοκίνεσ (Χρυςι - Ι, C – I). 
Λαυρακάσ, αμμοκίνεσ, υψόμετρο 4-20 m (Λαυρακάσ - Ι, L – I). 
Κεδρόδαςοσ, αμμοκίνεσ (Kεδρόδαςοσ – II, Κ - ΙΙ). 
 
Κλάςθ Γ 
Σαρακινικο, αμμοκίνεσ ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ (Σαρακινικο - Ι, S – I). 
Σαρακινικο, κεντρικό – ενδότερο τμιμα αμμοκινϊν (Σαρακινικο - ΙΙ, S – II). 
Άγ. Ιωάννθσ, αμμοκίνεσ ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ (Άγ. Ιωάννθσ - Ι, AI – I). 
Άγ. Ιωάννθσ, ενδότερο τμιμα αμμοκινϊν κοντά ςε περιοδικι ροι νεροφ (ρεματιά) 

(Άγ. Ιωάννθσ - ΙΙ, AI – II). 
 
Κλάςθ Δ 
Χρυςι, περικϊρια του οικοτόπου με ρθχι άμμο (Χρυςι - ΙΙ, C – II). 
Άγ. Ιωάννθσ, κεντρικό - ενδότερο τμιμα αμμοκινϊν (Άγ. Ιωάννθσ - ΙΙΙ, AI – III). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 89. Ο οικότοποσ του Αγ. Ιωάννθ (Γαφδοσ) με τισ τρεισ ηϊνεσ (λευκζσ 
διατομζσ) που χρθςιμοποιικθκαν για τθν επιλογι δζνδρων, ϊςτε να καλυφκοφν 
όςο το δυνατόν οι διαφορετικζσ εδαφικζσ ςυνκικεσ του οικοτόπου. 
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Εικόνα 90. Θλικία δζνδρου ςτο φψοσ τθσ δειγματολθψίασ (1,1 - 1,2 m περίπου από το ζδαφοσ) όπωσ προςδιορίηεται από τουσ αυξθτικοφσ δακτυλίουσ του ςε ςχζςθ με τθν περίμετρό 
του. Σα διαφορετικά ςφμβολα αντιςτοιχοφν ςτισ διαφορετικζσ κζςεισ μελζτθσ (και ηϊνεσ κάκε κζςεισ). Οι καμπφλεσ αφξθςθσ ομαδοποιοφνται ςε τζςςερισ κλάςεισ (Α, Β, Γ και Δ). Για 
κάκε κλάςθ δίδεται θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ που πρζπει να προςτεκεί για τον προςδιοριςμό τθσ πραγματικισ θλικίασ (αρικμόσ δακτυλίων ςτο επίπεδο του εδάφουσ). 
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Θζςθ 
μελζτθσ 

Πλικοσ 
δειγμάτων 

Θζςθ 
δειγματολθψίασ 

Σφποσ 
αφξθςθσ 

Μζςθ 
περίμετροσ 

(cm) 

Εκτίμθςθ 
μζςθσ θλικίασ 

(yrs) 

Μζγιςτθ 
θλικία 
(yrs) 

Χρυςι Α 29 
C - I Β 94,47 121 (110-130) 179 

C- II Δ 82 253 (240-260) 344 

αρακινικο 13 
S - I Γ 64,2 146 (140-160) 212 

S - II Γ 75,25 180 (170-190) 211 

Άγ. Ιωάννθσ 18 

AI - I Γ 66,17 157 (150-170) 210 

AI - II Γ 86,12 170 (160-180) 257 

AI - III Δ 68,35 245 (240-260) 296 

Λαυρακάσ 19 L - I Β 56,91 107 (100-120) 159 

Κεδρόδαςοσ 41 
K - I Α 75,2 64 (60-70) 70 

K - II Β 74,7 110 (100-120) 150 

 
 

Θ διαπίςτωςθ διαφορετικοφ τάχουσ αφξθςθσ εντόσ του κάκε οικοτόπου πρακτικά 
ςθμαίνει ότι για μία ςυγκεκριμζνθ τιμι περιμζτρου αντιςτοιχεί διαφορετικι θλικία 
ανάλογα με ηϊνθ τθσ κζςθσ, δθλαδι τθ διακφμανςθ των μικρο-περιβάλλοντικϊν 
ςυνκθκϊν εντόσ τθσ κάκε κζςθσ. Θ διαφορά αυτι μπορεί να είναι ςχετικά μικρι 
εντόσ κάποιων κζςεων μελζτθσ, ενϊ αλλοφ είναι εντυπωςιακά μεγάλθ, όπωσ ςτθ 
Χρυςι Α, όπου τα δζντρα που είναι ςτα περικϊρια του οικοτόπου (δθλαδι ςτα 
άκρα των αμμοκινϊν) με αβακζσ ζδαφοσ εμφανίηουν πολφ βραδφτερο τάχοσ 
αφξθςθσ από τα δζντρα που φφονται ςτισ αμμοκίνεσ. 
 

- Στθ κζςθ Κεδρόδαςοσ, τζλοσ, παρατθρικθκε ότι το εςωτερικό τμιμα των κορμϊν 
των ατόμων ιταν ςε μεγάλο βακμό διαβρωμζνο από τισ ςτοζσ που προκαλεί 
ξυλοφάγο ζντομο, που τελικά ταυτοποιικθκε ωσ το ζντομο Buprestis cupressi, κοινό 
ςε όλθ τθν Κριτθ αλλά και ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα (Εικόνα 91). Το εςωτερικό ξφλο 
του κζδρου κυριολεχτικά κονιορτοποιείται (βλ. μαφρο βζλοσ ςτθν Εικόνα 92). 
Ραρόλα αυτά, δεν κεωρείται πωσ το γεγονόσ αυτό αποτελεί άμεςθ αιτία τθσ 
απονζκρωςθσ των δζνδρων κακϊσ το ζντομο δεν φαίνεται να προςβάλει το 
ςομφόξυλο (το εξωτερικό τμιμα με τα λειτουργικά αγγεία του κορμοφ, Εικόνα 92), 
πικανόν εξαιτίασ τθσ ρθτίνθσ που παράγει το δζνδρο και μάλιςτα ςε μεγάλεσ 
ποςότθτεσ (Εικόνα 93). Το ζντομο επιτίκεται κυρίωσ ςτο εγκάρδιο ξφλο και 
επιταχφνει τθ διαδικαςία διάβρωςθσ του εςωτερικοφ τμιματοσ του κορμοφ, 
γεγονόσ που μπορεί να ζχει μακροπρόκεςμα αρνθτικζσ επιπτϊςεισ (π.χ. απϊλεια 
ςτιριξθσ). Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, θ υπερπαραγωγι ρθτίνθσ ενδζχεται να 
προκαλεί εξαςκζνθςθ ςτο δζνδρο, που ζτςι γίνεται ευάλωτο ςε άλλεσ απειλζσ, 
όπωσ π.χ. τθν ξθραςία. 
 
Δεν παρατθρικθκε προςβολι από το ξυλοφάγο ζντομο ςτισ κζςεισ τθσ Γαφδου και 
τθσ Χρυςισ. 

Πίνακασ 17. Εκτίμθςθ θλικιακισ κατανομισ των υποπλθκυςμϊν J. macrocarpa ςτισ 5 κζςεισ μελζτθσ. 
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Εικόνα 92. Σομι ςε τμιμα 
κορμοφ Juniperus macrocarpa 
από τον οικότοπο του 
Κεδροδάςουσ. Με μαφρα βζλθ 
δείχνονται οι ςτοζσ από τθν 
προςβολι του ξυλοφάγου 
εντόμου. Θ προςβολι δεν 
φαίνεται να εμφανίηεται ςτο 
ςομφόξυλο (λευκό βζλοσ). 

Εικόνα 91. Σο ξυλοφάγο ζντομο 
Buprestis cupressi. 

Εικόνα 93. Κορμόσ Juniperus macrocarpa από 
το Κεδρόδαςοσ, όπου παρατθρείται 
υπερπαραγωγι ρθτίνθσ, πικανόν ωσ 
αντίδραςθ ςτθν προςβολι από το ξυλοφάγο 
ζντομο. 
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6. ΤΗΘΣΘΘ – ΠΡΟΣΑΕΙ ΔΡΑΘ 
 
Στα πλαίςια τθσ δράςθσ Α3 του Ρρογράμματοσ JUNICOAST πραγματοποιικθκε ουςιαςτικά 
για πρϊτθ φορά ςυςτθματικι καταγραφι τθσ ςφνκεςθσ και τθσ δομισ των υποπλθκυςμϊν 
του είδουσ Juniperus macrocarpa ςτθν Κριτθ, όπου και εμφανίηεται ο οικότοποσ 
προτεραιότθτασ 2250* ςτθν πιο αντιπροςωπευτικι του μορφι. Θ εργαςία που 
πραγματοποιικθκε ςτισ 4 περιοχζσ (7 κζςεισ) του οικοτόπου ςτθν Κριτθ, ςε ςυνδυαςμό με 
τα δεδομζνα για το είδοσ από τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία και ανάλογα εγχειριματα ςε 
άλλεσ χϊρεσ, ζδωςε τθν ευκαιρία να εξαχκοφν χριςιμα ςυμπεράςματα για τισ 
κατευκφνςεισ που πρζπει να ακολουκθκοφν για τθν όςο το δυνατόν αποτελεςματικότερθ 
διαχείριςθ και διατιρθςθ των υποπλθκυςμϊν των κζδρων. Αςφαλϊσ υπάρχουν αρκετά 
κοινά ςτοιχεία μεταξφ των 7 υποπλθκυςμϊν του κζδρου ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ μελζτθσ 
που επιτρζπουν μία γενικι προςζγγιςθ του πλαιςίου των προτεινόμενων δράςεων. Είναι 
γεγονόσ, όμωσ, πωσ τόςο οι ενδογενείσ (ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά κάκε υποπλθκυςμοφ), 
όςο και οι εξωγενείσ παράγοντεσ (διαφόρων τφπων και ζνταςθσ ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ) οδθγοφν ςτθν κατά περίπτωςθ, εξειδικευμζνθ προςζγγιςθ των δράςεων 
που κα εφαρμοςτοφν ςε κάκε κζςθ. 
 
Γενικά ςυμπεράςματα 
 
Τα γενικά ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν απογραφι των 7 υποπλθκυςμϊν 
Juniperus macrocarpa είναι: 
 
i) Το μζγεκοσ των υπό εξζταςθ υποπλθκυςμϊν του κζδρου κρίνεται ικανοποιθτικό για 

τισ 6 από τισ 7 κζςεισ μελζτθσ. Οι υποπλθκυςμοί τθσ Γαφδου και τθσ Χρυςισ 
εκτιμάται ότι αποτελοφνται από περίπου 1000 (Αγ. Ιωάννθσ) ζωσ μερικζσ χιλιάδεσ 
άτομα (Λαυρακάσ, περίπου 14000 άτομα). Ικανοποιθτικόσ κρίνεται και ο ςυνολικόσ 
αρικμόσ κζδρων ςτο Κεδρόδαςοσ (περίπου 800), ενϊ ςτθ Φαλάςαρνα ο ςυνολικόσ 
αρικμόσ ατόμων (περίπου 200) κρίνεται μικρόσ λόγω υποβάκμιςθσ. Ο ςυνολικόσ 
αρικμόσ ατόμων κζδρου ςτισ 4 περιοχζσ τθσ Κριτθσ είναι περίπου 25000, ακριβϊσ 
όςοσ και ο αρικμόσ των 9 υποπλθκυςμϊν ςτα παράλια τθσ ΝΔ Ιςπανίασ (Muñoz-
Reinoso 2003) αν και ςτθν τελευταία περίπτωςθ δεν είναι ςαφζσ πϊσ καταμετρϊνται 
τα πολφκορμα άτομα. 

ii) Σε γενικζσ γραμμζσ θ αναγζννθςθ τθσ J. macrocarpa είναι χαμθλι ςε ςφγκριςθ με 
άλλα ξυλϊδθ είδθ. Πμωσ οι τιμζσ πρζπει να ειδωκοφν υπό το πρίςμα του γεγονότοσ 
ότι το είδοσ είναι υπεραιωνόβιο και, επομζνωσ, ζνασ φαινομενικά χαμθλόσ βακμόσ 
αναγζννθςθσ ςτθν πραγματικότθτα μπορεί να κεωρθκεί ωσ ςχετικά ικανοποιθτικόσ 
βακμόσ ανανζωςθσ. Οι υποπλθκυςμοί ςτισ 7 περιοχζσ ζχουν μζςεσ θλικίεσ που 
εκτιμϊνται ότι κυμαίνονται μεταξφ 100-150 ζτθ, οπότε αναλογίεσ νεαρϊν ατόμων 
προσ ϊριμα με τιμζσ μικρότερεσ του 1:50, μποροφν να κεωρθκοφν οικολογικά 
βιϊςιμεσ. Με βάςθ αυτζσ τισ διαπιςτϊςεισ, θ αναλογία νεαρϊν προσ ενιλικα άτομα 
κρίνεται υψθλι ςτισ κζςεισ του Σαρακινικου και του Λαυρακά ςτθ Γαφδο, ενϊ ςτον 
αντίποδα βρίςκεται θ κζςθ Χρυςι Α, όπου καταγράφθκε θ πολφ χαμθλι αναλογία 1 
νεαρό : 330 ενιλικα άτομα. Στισ υπόλοιπεσ περιοχζσ, αν και καταγράφθκαν ςχετικά 
λίγα νεαρά άτομα J. macrocarpa, θ αναλογία νεαρϊν προσ ϊριμα άτομα μπορεί να 
κεωρθκεί ςχετικά ικανοποιθτικι. Ταυτόχρονα, πάντωσ, πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ 
ότι κακϊσ οι κζδροι ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπαράγονται κλωνικά με τθ 
δθμιουργία παραβλαςτθμάτων, είναι αδφνατον να ταυτοποιθκεί πόςα νεαρά άτομα 
αντιπροςωπεφουν και διαφορετικοφσ γονότυπουσ. 

iii) Αν και ςτισ περιςςότερεσ κζςεισ παρατθρικθκε ςθμαντικόσ αρικμόσ αρτιβλάςτων, 
αυτι θ παρατιρθςθ δεν αντανακλάται ςτον αρικμό νεαρϊν ατόμων που 
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καταγράφθκαν ςτισ κζςεισ μελζτθσ. Ρρακτικά, επομζνωσ, ςυμπεραίνεται ότι θ 
επιβίωςθ των αρτιβλάςτων ςτο πεδίο ςε γενικζσ γραμμζσ είναι πολφ χαμθλι. Ο 
παράγοντασ που προκαλεί αυτό το φαινόμενο φαίνεται να είναι κυρίωσ θ ιςχυρι 
πίεςθ καταπόνθςθσ (αντίξοεσ υδατικζσ ςυνκικεσ) αλλά και ο ενδοειδικόσ 
ανταγωνιςμόσ, θ αδυναμία δθλαδι των αρτιβλάςτων να ανταγωνιςτοφν τα ενιλικα 
άτομα. Ρικανϊσ για τον λόγο αυτό τα νεαρά άτομα εμφανίηονται ςυνικωσ 
ςυγκεντρωμζνα ςε ςχετικά ‘ανοιχτζσ’ από βλάςτθςθ περιοχζσ. Άλλοι πικανοί 
παράγοντεσ είναι θ κιρευςθ (βόςκθςθ) από ηϊα, ενδεχομζνωσ και θ ποδοπάτθςθ 
(από ηϊα και ανκρϊπουσ). 

iv) Θ αναλογία φφλου (αρςενικά προσ κθλυκά άτομα) αποκλίνει ςτατιςτικά ςθμαντικά 
από τθν οικολογικά ςτακερι ςχζςθ 1:1 μόνο ςτισ δφο κζςεισ τθσ Χρυςισ και 
περιςςότερο ςτθ κζςθ ’Χρυςι Α’. Στισ δφο αυτζσ κζςεισ απογράφθκε μεγαλφτεροσ 
αρικμόσ αρςενικϊν ατόμων (Χρυςι Α: Α/Θ=1,69 και Χρυςι Δ=1,24). Αυτι θ απόκλιςθ 
ςτθν αναλογία φφλου υποδθλϊνει περιβαλλοντικι καταπόνθςθ των κζδρων ςτθ 
Χρυςι, πικανότατα λόγω τθσ μεγάλθσ και ζντονθσ ξθρισ περιόδου που επικρατεί ςτθ 
νότια Κριτθ, δθλ. τθσ μειωμζνθσ διακεςιμότθτασ υπζργειου και υπόγειου νεροφ, 
αλλά και ενδεχομζνωσ λόγω τθσ τουριςτικισ πίεςθσ. Ζχει αναφερκεί ότι τα κθλυκά 
άτομα, λόγω του αυξθμζνου ενεργειακοφ κόςτουσ τθσ παραγωγισ καρπϊν-
ςπερμάτων (Ortiz et al. 1998) εμφανίηουν, ςυγκριτικά με τα αρςενικά άτομα, 
μικρότερο τάχοσ αφξθςθσ (Massei et al. 2006) και μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςε 
περιπτϊςεισ περιβαλλοντικισ καταπόνθςθσ (π.χ. ςτθν Juniperus communis var. 
communis λόγω βόςκθςθσ από κουνζλια και προςβολι από μφκθτεσ, Ward 2007). Θ 
περίπτωςθ περιβαλλοντικισ καταπόνθςθσ ςτθ Χρυςι φαίνεται να ενιςχφεται και από 
τθν παρατιρθςθ και καταγραφι αρκετϊν νεκρϊν (ξθρϊν) κζδρων άλλα και από τον 
μικρό αρικμό νεαρϊν ατόμων. Ραρόμοια, ςτατιςτικά ςθμαντικι, αυξθμζνθ παρουςία 
αρςενικϊν ατόμων Juniperus macrocarpa ζχει καταγραφεί ςε οριςμζνεσ κζςεισ τθσ 
νοτιοδυτικισ Ιςπανίασ, γεγονόσ που αποδόκθκε ςτθν ιςχυρι παρουςία παραγόντων 
καταπόνθςθσ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ (Muñoz-Reinoso 2003). 

v) Πςον αφορά τθν θλικιακι δομι των υποπλθκυςμϊν του κζδρου, επιβεβαιϊνεται 
πρϊτα απ’ όλα ότι περιλαμβάνουν αιωνόβια και υπεραιωνόβια δζνδρα. Οι 
νεαρότεροι υποπλθκυςμοί (Κεδρόδαςοσ, Λαυρακάσ) εκτιμάται ότι ζχουν μζςθ θλικία 
100-120 ετϊν, ενϊ οι υπόλοιποι πλθςιάηουν τα 200 ζτθ, ενϊ μεμονωμζνα άτομα 
φτάνουν και πάνω από 300 ζτθ ςε θλικία. Δεν υπάρχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ για τθ 
διαχείριςθ των δαςϊν του κζδρου τουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ, αν και είναι γνωςτό 
ότι ςτθ Γαφδο π.χ. το ξφλο του κζδρου χρθςιμοποιοφνταν ςτθ ναυπθγικι, τθν 
οικοδομικι κ.α. Θ ςχετικά μικρι θλικία του υποπλθκυςμοφ του Λαυρακά ςυμφωνεί 
και με το εφρθμα του υψθλοφ βακμοφ αναγζννθςθσ ςτθν περιοχι, φαίνεται δθλαδι 
πωσ ο υποπλθκυςμόσ παραμζνει αρκετά δυναμικόσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ 
περιοχι του Λαυρακά φαίνεται να ιταν εςτία οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςε 
προθγοφμενεσ εποχζσ (παρατθροφνται εγκαταλελειμμζνεσ καλλιζργειεσ ενϊ υπάρχει 
και επιφανειακό νερό), πικανϊσ το δάςοσ των κζδρων ςτθν περιοχι, λόγω και τθσ 
ζκταςισ του, να αποτελοφςε το κφριο ςθμείο απολαβισ ξυλείασ. 

vi) Σχετικά με τον ανταγωνιςμό των κζδρων με άλλα καμνϊδθ-δενδρϊδθ είδθ ςτον 
οικότοπο 2250*, φαίνεται να υπάρχει ζνα ςχετικά διακριτό πρότυπο κατανομισ 
μεταξφ των ειδϊν J. macrocarpa και J. phoenicea. Συγκεκριμζνα, ςε ςθμεία όπου 
υπάρχουν τυπικζσ αμμοκίνεσ με βακφ αμμϊδεσ ζδαφοσ απουςιάηει ςχεδόν εντελϊσ 
θ J. phoenicea, ενϊ αντίκετα ςυςτάδεσ του είδουσ J. phoenicea φαίνεται να 
επικρατοφν ςε ςθμεία με αβακζσ ζδαφοσ, όπου το βραχϊδεσ υπόςτρωμα αναδφεται 
ςτθν επιφάνεια. Στισ περιοχζσ τθσ Χρυςισ με ζντονθ παρουςία τθσ J. phoenicea, τα 
άτομα J. macrocarpa εμφανίηονται πιο καταπονθμζνα, αλλά όπωσ αναφζρκθκε 
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παραπάνω ςτθ νθςίδα αυτι μάλλον φαίνεται να υπάρχει μία ευρφτερθ 
περιβαλλοντικι καταπόνθςθ. 
Αντίκετα, ςτισ περιοχζσ τθσ Γαφδου και τθσ Χρυςισ θ ειςβολι τθσ τραχείασ πεφκθσ 
(Pinus brutia) ςτον οικότοπο 2250* μπορεί δυνθτικά να αποτελζςει παράγοντα 
υποβάκμιςθσ των υποπλθκυςμϊν του κζδρου, κακϊσ είναι γνωςτό ότι τα πεφκα 
είναι πολφ ανταγωνιςτικά ςτθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων του 
οικοςυςτιματοσ. Το γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν αντιπαραβολι τθσ ταχείασ 
αφξθςθσ που παρουςιάηουν τα πεφκα με τθν εξαιρετικά αργι αφξθςθ των κζδρων 
εντείνει τθν ανταγωνιςτικι πίεςθ για νερό και κρεπτικά ςυςτατικά. Σε επόμενο 
επίπεδο, θ απόκεςθ των όξινων πευκοβελόνων ςτο ζδαφοσ, αλλά και επάνω ςτουσ 
κζδρουσ, δθμιουργοφν δυςμενείσ ςυνκικεσ αφενόσ για τα αρτίβλαςτα τθσ J. 
macrocarpa, αφετζρου ςτο ‘προςτατευμζνο’ μικρο-περιβάλλον κάτω από τθν κϊμθ 
των πεφκων δθμιουργοφνται ςυνκικεσ εγκατάςταςθσ ειδϊν μθ εξειδικευμζνων ςτισ 
αντίξοεσ παράκτιεσ ςυνκικεσ (Munoz-Reinoso 2003, 2004), εξειδίκευςθ που αντίκετα 
διακζτουν οι κζδροι. 

 
 

Προτάςεισ δράςεων 
 
Τα παραπάνω αποτελζςματα οδθγοφν ςε κάποιεσ βαςικζσ γραμμζσ προςζγγιςθσ για τισ 
προτάςεισ δράςθσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν για τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ 
διατιρθςθσ των υποπλθκυςμϊν του κζδρου: 
 
i) Το παρατθροφμενο χαμθλό ποςοςτό επιβίωςθσ των αρτιβλάςτων κακιςτά μάλλον 

αναποτελεςματικι τθ φφτευςθ αρτιβλάςτων ςτισ κζςεισ μελζτθσ προσ ενίςχυςθ τθσ 
αναγζννθςθσ του κζδρου. Αποτελεςματικότερθ κα ιταν θ φφτευςθ νεαρϊν φυτϊν (1-2 
ετϊν) που κα αναπτυχκοφν προθγουμζνωσ ςε φυτϊριο υπό βζλτιςτεσ ςυνκικεσ. Αυτά 
τα φυτά κα προζρχονται από αρτίβλαςτα ςε αρχικό ςτάδιο που κα απομακρφνονται 
από τισ κζςεισ μελζτθσ τθν κατάλλθλθ εποχι (τζλθ χειμϊνα-αρχζσ άνοιξθσ). Αυτι θ 
δράςθ κα εφαρμοςτεί παράλλθλα με τθ λιψθ μοςχευμάτων από τισ κζςεισ όπου 
υπάρχει ςθμαντικι υςτζρθςθ τθσ αναγζννθςθσ, τθν ανάπτυξι τουσ ςε βζλτιςτεσ 
ςυνκικεσ ςε φυτϊριο και τθ φφτευςι τουσ ςε κακοριςμζνα κατάλλθλα ςθμεία ςτισ 
ίδιεσ κζςεισ. Θ μζκοδοσ επιτυχοφσ κλωνικισ παραγωγισ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 
ζχει ιδθ ανακοινωκεί ςε παρεμφερι είδθ (Gómez & Segura 1995, Loureiro 2007, 
Ragonezi 2010). Στισ περιοχζσ όπου υπάρχει απόκλιςθ ςτθν αναλογία φφλου (λιγότερα 
κθλυκά άτομα) μποροφν να φυτευτοφν κατάλλθλα ανεπτυγμζνα μοςχεφματα από 
κθλυκά άτομα με ςτόχο να αμβλυνκεί θ παρατθροφμενθ απόκλιςθ. Θ φφτευςθ κα 
πρζπει να γίνει ςτθν αρχι τθσ υγρισ περιόδου, που ςτθ νότια Κριτθ εντοπίηεται ςτα 
τζλθ Οκτϊβρθ-αρχζσ Νοζμβρθ. Θ φφτευςθ των αρςενικϊν ι κθλυκϊν μοςχευμάτων 
μπορεί να γίνει ςε ςθμεία όπου εμφανίηονται ςυγκεντρωμζνα αντίςτοιχα κθλυκά ι 
αρςενικά άτομα, προκειμζνου να μειωκοφν οι αποςτάςεισ μεταξφ ατόμων του 
αντίκετου φφλου. Θ επιλογι των ςθμείων αυτϊν κα γίνει με τθ βοικεια των χαρτϊν 
αποτφπωςθσ των αρςενικϊν/κθλυκϊν ατόμων που ζχουν δθμιουργθκεί για κάκε κζςθ 
μελζτθσ. 

ii) Τα ςθμεία φφτευςθσ των μοςχευμάτων, αλλά και οι επιλεγμζνεσ περιοχζσ εμφάνιςθσ 
νεαρϊν φυτϊν-αρτιβλάςτων, μποροφν να προςτατευτοφν με τθν τοποκζτθςθ 
μικροπεριφράξεων. Με τον τρόπο αυτόν, αποκλείοντασ ςτον βακμό του δυνατοφ τθ 
βόςκθςθ και τθν ποδοπάτθςθ, μπορεί να γίνει και ζλεγχοσ των αιτιϊν του μικροφ 
βακμοφ επιβίωςθσ των αρτιβλάςτων. Οι κζςεισ αυτζσ κα πρζπει να είναι όςο το 
δυνατόν μακρφτερα από τα κφρια ςθμεία ςυνάκροιςθσ επιςκεπτϊν-καταςκθνωτϊν. 
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Στθν εφρεςθ τζτοιων ςθμείων μπορεί να βοθκιςουν και οι χάρτεσ αποτφπωςθσ τθσ 
ζνταςθσ των δραςτθριοτιτων των επιςκεπτϊν (Δράςθ Α.5). 

iii)  Συμβατι με το οικοςφςτθμα μπορεί να κεωρθκεί μία ιπια επζμβαςθ ελζγχου τθσ 
ειςβολισ τθσ τραχείασ πεφκθσ. Θ κοπι και απομάκρυνςθ εγκατεςτθμζνων πεφκων 
αποτελεί μεγάλθσ κλίμακασ επζμβαςθ ςτθ βλάςτθςθ των κζςεων μελζτθσ και δεν 
προτείνεται. Ωσ ζνα ςθμείο, άλλωςτε, θ μίξθ τραχείασ πεφκθσ και κζδρων, π.χ. ςτθ 
Γαφδο, αποτελεί μία φυςικι διαδικαςία που ακολοφκθςε τθν εγκατάλειψθ 
καλλιεργειϊν και παραδοςιακϊν διαχειριςτικϊν πρακτικϊν. Θ προτεραιότθτα που 
δίνεται ςτθ διατιρθςθ των κζδρων και τθσ ικανοποιθτικισ κατάςταςθσ του οικοτόπου 
2250* επιτρζπει ιπιεσ παρεμβάςεισ ςτον πλθκυςμό των πεφκων που κα αποςκοποφν 
ςτθν ανάςχεςθ τθσ εξάπλωςισ τουσ. Αυτζσ οι επεμβάςεισ μπορεί να είναι θ 
χειρωνακτικι εκρίηωςθ ι/και θ κοπι νεαρϊν φυτϊν, αλλά και θ ςυλλογι και 
απομάκρυνςθ μζρουσ των ϊριμων κϊνων από αναπαραγωγικά άτομα. Αυτι θ 
επζμβαςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε μία ηϊνθ επαρκοφσ πλάτουσ (ηϊνθ 
ανάςχεςθσ) ςτα όρια του οικοτόπου ςε κάκε κζςθ ι ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία ειςβολισ 
τθσ τραχείασ πεφκθσ, όπου ζχει προχωριςει ςε μεγαλφτερο βάκοσ θ ειςβολι, με ςκοπό 
να διακοπεί θ περαιτζρω διείςδυςθ των πεφκων. 

 
 
 
υγκεκριμζνα προτεινόμενα μζτρα 
 
Οι παραπάνω προτάςεισ δράςθσ διατιρθςθσ των κζδρων μποροφν ςτθ ςυνζχεια να 
εξειδικευτοφν ανά κζςθ μελζτθσ, με βάςθ τόςο τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του κάκε 
υποπλθκυςμοφ, όπωσ καταγράφθκαν πιο πάνω, αλλά και ςυνυπολογίηοντασ τον τφπο και 
τθν ζνταςθ των ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων – και κατ’ επζκταςθ πιζςεων – που 
λαμβάνουν χϊρα ςε κάκε κζςθ: 
 
Χρυςή Α 
Στθ κζςθ αυτι υπάρχει πολφ χαμθλι αναγζννθςθ και ςτατιςτικά ςθμαντικι υςτζρθςθ ςτθν 
αναλογικι παρουςία κθλυκϊν ατόμων. Συνεπϊσ προτείνεται να πραγματοποιθκεί 
κατάλλθλθ φφτευςθ νεαρϊν φυτϊν που κα ζχουν προζλκει από μοςχεφματα λθφκζντα από 
κθλυκά άτομα τθσ περιοχισ. Τα ςθμεία φφτευςθσ κα πρζπει να είναι ςε ςθμεία όπου 
υπάρχουν ςυγκεντρωμζνα αρςενικά άτομα και, κατά προτίμθςθ, μακριά από ςθμεία 
παρουςίασ παρακεριςτϊν (διάδρομοι, μονοπάτια, κζςεισ καταςκινωςθσ). Θα πρζπει, 
επίςθσ, να τοποκετθκοφν περιφράξεισ ςτα μοςχεφματα που κα φυτευτοφν. 
Θ παρατθροφμενθ μικρι ειςβολι τθσ τραχείασ πεφκθσ ςτο ΝΑ άκρο του οικοτόπου μπορεί 
να αντιμετωπιςτεί ιπια ςε μία ηϊνθ ανάςχεςθσ τθσ P. brutia, 15-20 m προσ το εςωτερικό 
του οικοτόπου. 
 
Χρυςή Δ 
Και ςτθ κζςθ αυτι προτείνεται να γίνει φφτευςθ νεαρϊν φυτϊν που κα ζχουν προζλκει 
από μοςχεφματα λθφκζντα από κθλυκά άτομα τθσ περιοχισ. Εδϊ, όμωσ, είναι λιγότερεσ οι 
κατάλλθλεσ κζςεισ φφτευςθσ κακϊσ μάλλον περιορίηονται ςε ζνα ςχετικά μικρό πλάτοσ από 
τθν ακτι, όπου το ζδαφοσ είναι αμμϊδεσ, ενϊ ςτο εςωτερικό το ζδαφοσ είναι βραχϊδεσ και 
τα άτομα J. macrocarpa καταπονθμζνα. Από τθν άλλθ πλευρά πάντωσ, θ κζςθ αυτι δεν 
προτιμάται ιδιαίτερα από τουσ επιςκζπτεσ-καταςκθνωτζσ. Θ τραχεία πεφκθ εμφανίηεται 
κυρίωσ ςτο κεντρικό και νότιο τμιμα του οικοτόπου οπότε θ επζμβαςθ ανάςχεςθσ τθσ 
διείςδυςθσ των πεφκων μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε μία ηϊνθ 15-20 m προσ το βόρειο 
τμιμα του οικοτόπου. 
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Σαρακήνικο 
Θ περιοχι αυτι ζχει ςθμεία ικανοποιθτικισ αναγζννθςθσ, ενϊ και εκτόσ του 
χαρτογραφθμζνου οικοτόπου, δθλαδι εντόσ των ορίων του οικιςμοφ του Σαρακινικου, 
υπάρχουν μερικζσ ακόμθ εκατοντάδεσ κζδρων. Ρικανϊσ κα μποροφςαν να τοποκετθκοφν 
οριςμζνεσ μικροπεριφράξεισ γφρω από ςθμεία αναγζννθςθσ για τθν παρεμπόδιςθ τθσ 
βόςκθςθσ των νεαρϊν φυτϊν από τα ελεφκερθσ βοςκισ ηϊα (κατςίκεσ). Θ ηϊνθ ανάςχεςθσ 
τθσ εξάπλωςθσ των πεφκων μπορεί να εκτείνεται ςε απόςταςθ 15-20 m από το ‘εςωτερικό’ 
όριο εξάπλωςθσ των αμμοκινϊν και ςε οριςμζνα ςθμεία εντόσ των αμμοκινϊν που 
παρατθρείται βακφτερθ ειςβολι των πεφκων. Σε ςθμεία όπου παρατθρείται αναγζννθςθ 
και εξάπλωςθ των πεφκων ςτα όρια του οικοτόπου, μπορεί να εγκαταςτακοφν 1-2 
‘πιλοτικζσ’ επιφάνειεσ αποκατάςταςθσ τθσ ςφνκεςθσ του οικοτόπου, όπου κα 
απομακρφνονται τα νεαρά φυτά του πεφκου και κα πραγματοποιθκεί φφτευςθ νεαρϊν 
φυτϊν κζδρου, που κα ζχουν προζλκει από αρτίβλαςτα προερχόμενα από κϊνουσ αυτισ 
τθσ κζςθσ. 

 
Αγ. Ιωάννησ 
Λόγω τθσ χαμθλισ αναγζννθςθσ που παρατθρείται ςτθν περιοχι, κα ιταν ςκόπιμεσ 
οριςμζνεσ ςτοχευμζνεσ φυτεφςεισ νζων φυτϊν κζδρου, προερχόμενων τόςο από 
μοςχεφματα, όςο και από αρτίβλαςτα/φυτάρια (από κϊνουσ τθσ περιοχισ) που κα ζχουν 
προθγουμζνωσ αναπτυχκεί ςε φυτϊρια,. Τα ςθμεία φφτευςθσ κα πρζπει να κακοριςτοφν 
με προςοχι και κα είναι καλό να περιφραχτοφν, κακϊσ θ περιοχι του Αγίου Ιωάννθ δζχεται 
τουσ κερινοφσ μινεσ αυξθμζνο ρεφμα καταςκθνωτϊν. Στα πίςω όρια του οικοτόπου, όπου 
παρατθρείται ζναρξθ ειςβολισ τθσ τραχείασ πεφκθσ, μπορεί να εφαρμοςτεί ιπια επζμβαςθ 
ελζγχου τθσ εξάπλωςισ τθσ. 

 
Λαυρακάσ 
Θ περιοχι του Λαυρακά εμφανίηει τον μεγαλφτερο βακμό φυςικότθτασ από τισ τρεισ κζςεισ 
τθσ Γαφδου. Εμφανίηει αναλογία φφλου πολφ κοντά ςτο 1:1, πολφ μεγάλθ πυκνότθτα και 
ςυνολικό αρικμό κζδρων και τον μεγαλφτερο βακμό αναγζννθςθσ ενϊ ταυτόχρονα 
παρουςιάηει τθ μικρότερθ επιςκεψιμότθτα λόγω δφςκολθσ πρόςβαςθσ. Στθ κζςθ αυτι, 
επομζνωσ, δεν χρειάηονται επεμβάςεισ ενίςχυςθσ του υποπλθκυςμοφ, αλλά οι 
προςπάκειεσ διατιρθςθσ πρζπει να επικεντρωκοφν ςτον ζλεγχο τθσ διείςδυςθσ τθσ 
τραχείασ πεφκθσ, ιδιαίτερα ςε μικρζσ και μεςαίεσ αποςτάςεισ από τθν ακτι. Για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εξάπλωςθσ τθσ ειςβολισ τθσ τραχείασ πεφκθσ, μποροφν να 
εγκαταςτακοφν 2 πιλοτικζσ επιφάνειεσ όπου κα εφαρμοςτοφν δφο τφπων διαχειρίςεισ: 
ςτθν πρϊτθ κα υπάρξει απομάκρυνςθ νεαρϊν πεφκων, ενϊ ςτθ δεφτερθ παράλλθλα με τθν 
απομάκρυνςθ νεαρϊν πεφκων κα υπάρξει όςο το δυνατόν ευρφτερθ απομάκρυνςθ ϊριμων 
κϊνων (ςπερμάτων) από τα ενιλικα γειτονικά άτομα πεφκου. Σκοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ 
είναι τόςο θ ελάφρυνςθ τθσ πίεςθσ ανταγωνιςμοφ από τθν εγκατάςταςθ νζων ατόμων 
πεφκθσ όςο και θ μακροπρόκεςμθ παρακολοφκθςθ τθσ διείςδυςθσ τθσ τραχείασ πεφκθσ 
ςτισ 2 πιλοτικζσ περιοχζσ και ςε μία τρίτθ, παρόμοιασ μορφολογίασ περιοχι μάρτυρα. 

 
Κεδρόδαςοσ 
Το Κεδρόδαςοσ, ανατολικά τθσ Ελαφονιςου, δζχεται ζντονο ρεφμα επιςκεπτϊν-
καταςκθνωτϊν κατά τουσ κερινοφσ μινεσ και ιςχυρι πίεςθ βόςκθςθσ τουσ υπόλοιπουσ 
μινεσ. Με προςεκτικι επιλογι μποροφν να κακοριςτοφν ςθμεία χαμθλισ όχλθςθσ για 
φφτευςθ νζων κζδρων προερχόμενων από μοςχεφματα ι αρτίβλαςτα τθσ περιοχισ. 
Ταυτόχρονα περιφράξεισ μποροφν να τοποκετθκοφν για τθν προςταςία των φυτευμζνων 
κζδρων και των αυτοφυϊν νεαρϊν ατόμων και αρτιβλάςτων από τθ βόςκθςθ και τθν 
ποδοπάτθςθ. 
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Φαλάςαρνα 
Ο υποπλθκυςμόσ του κζδρου ςτθν παραλία τθσ Φαλάςαρνασ φαίνεται να δζχεται τθ 
μεγαλφτερθ πίεςθ από τθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, αλλά κυρίωσ από τθ χριςθ 
τθσ περιοχισ για κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ. Ο υποπλθκυςμόσ είναι ιδθ 
κατακερματιςμζνοσ. Οι κζδροι που βρίςκονται ςτθ βόρεια πλευρά τθσ ακτισ φαίνεται να 
είναι ςε καλφτερθ κατάςταςθ και να μθν απειλοφνται άμεςα, ενϊ ο οικότοποσ 2250* ςτθ 
νότια πλευρά διαςχίηεται ιδθ από αςφαλτοςτρωμζνο δρόμο και υπάρχουν ηθτιματα 
ιδιοκτθςίασ, που κακιςτοφν δυςχερι τθν προςπάκεια διατιρθςθσ. Θα πρζπει, κυρίωσ, να 
εξεταςτεί θ κεςμικι και νομικι κωράκιςθ του οικοτόπου ςτθ Φαλάςαρνα, με τθ 
διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ ανακιρυξθσ τθσ περιοχισ (ι τμιματόσ τθσ) ωσ Μικρο-
Αποκζματοσ Φυτϊν (ΜΑΦ), κατά τα πρότυπα ανάλογων ΜΑΦ που ζχουν εγκαταςτακεί 
ςτον Ν. Χανίων ςτα πλαίςια προθγοφμενου Ρρογράμματοσ LIFE (CRETAPLANT, 
LIFE04NAT_GR_000104) και ζχουν επίςθμα χαρακτθριςτεί από τθν Ρεριφζρεια Κριτθσ ωσ 
Καταφφγια Άγριασ Ηωισ. 
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