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Περίληψη 
Ο οικότοπος των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus αν και απαντάται σε 

224 περιοχές του δικτύου NATURA 2000 σε αρκετές μεσογειακές χώρες της 

Ευρώπης μέχρι σήμερα δεν έχει ερευνηθεί και μελετηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό 

όσον αφορά τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά του. Επιπλέον οι πιέσεις που 

δέχονται οι περιοχές από τον τουρισμό ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή λόγω των 

ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Επίσης η προστασία και 

διατήρηση του οικοτόπου στα πλαίσια της διαχείρισης των περιοχών του δικτύου 

NATURA 2000 βρίσκεται σε αρχικά στάδια ή εφαρμόζονται διαχειριστικά μέτρα που 

αναφέρονται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. 

Συνεπώς, η διάχυση της γνώσης που προέκυψε κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος προς στην επιστημονική κοινότητα είναι απαραίτητη και συμβάλλει 

στην καλύτερη προστασία του οικοτόπου, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

περιοχών NATURA 2000 και στην υποστήριξη και εφαρμογή παρόμοιων 

δράσεων/προγραμμάτων και σε άλλες περιοχές Ελλάδας ή της Ευρώπης όπου 

εμφανίζεται ο εν λόγω οικότοπος. 

Η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει τις εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε 

επιστημονικά περιοδικά και τις εργασίες που παρουσιάστηκαν ή αναρτήθηκαν με 

μορφή πόστερ σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια.  

Μέχρι σήμερα έχει δημοσιευθεί η εργασία “Participation in the management 

of Greek Natura 2000 sites: Evidence from a cross-level analysis”στο περιοδικό 

“Journal of Environmental Management” Evangelia Apostolopoulou, Evangelia G. 

Drakou and Kalliope Pediaditi (2012).  

Η εργασία “Vegetation dynamics of coastal dunes with Juniperus spp. in 

Crete, Gavdos and Chrysi islands (Greece)” Penelopi Delipetrou, Dany Ghosn, 

George Kazakis, Ilektra Remoundou, Panagiotis Nyktas and Ioannis I.N. Vogiatzakis, 

έχει υποβληθεί για δημοσίευση στο περιοδικό «Plant Ecology and Diversity». 
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Η εργασία “Imaging sand dunes at Kedrodasos coastal area, Crete, Greece” S. 

Zannetidis, N. Economou, H. Hamdan, P. Nyktas, G. Kazakis, D. Ghosn and I. 

Remoundou, παρουσιάστηκε στο 6ο συνέδριο της Βαλκανικής Γεωφυσικής Εταιρείας 

στην Βουδαπέστη  τον Οκτώβριο του 2011 και έχει δημοσιευθεί στα πρακτικά του 

συνεδρίου. 

Η εργασία “Ανάλυση πληθυσμιακών δεδομένων σε υποπληθυσμούς του 

είδους Juniperus macrocarpa σε τέσσερις περιοχές της Κρήτης προς την 

κατεύθυνση της εφαρμογής εξειδικευμένων δράσεων διατήρησης” Καλτσής Α., 

Κουτσοβούλου Κ., Θάνος Κ.Α., παρουσιάστηκε υπό μορφή πόστερ στο 12ο 

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας στο 

Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου, 2011. 

Η εργασία “Σύνθεση και δομή των υποπληθυσμών του είδους Juniperus 

macrocarpa στην Κρήτη”. Καλτσής Α., Κουτσοβούλου Κ., Σκούρτη Ε., Θάνος Κ.Α., 

παρουσιάστηκε υπό μορφή πόστερ στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας  

«Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο» της Ελληνικής Οικολογικής 

Εταιρείας της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Βοτανικής 

Εταιρείας στην Πάτρα, 7-10 Οκτωβρίου 2010. 

Η εργασία “Study cases on conservation of endangered plants and habitats in 

Greece”, Thanos C.A. (2010).παρουσιάστηκε στο συνέδριο XIII OPTIMA Symposium 

on Rare and Threatened Plants and Habitats, στην Αττάλεια της Τουρκίας στις 22-26 

Μαρτίου 2010 και συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου. 

Τέλος σε όλα τα παραδοτέα του προγράμματος, περιγράφονται αναλυτικά οι 

μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα κάθε δράσης και είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος: (www.junicoast.gr/en/publications/deliverables/) 
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Introduction 
From the onset of the JUNICOAST project, a communication strategy has been 

developed and implemented (see Deliverable D.1: Report on communication 

strategy). This communication strategy included an awareness and education activity 

entitled: “dissemination of findings to the scientific community”.  

The objectives of this activity were to disseminate the findings and the 

knowledge acquired throughout this project to the International scientific 

community, to contribute to the consolidation of a knowledge base and to promote 

future best practices on the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in 

order to encourage collaborative research at European and International level and 

increase visibility of the research across the scientific community. 

Results from various preparatory actions have been published in peer-

reviewed journals or presented at National or International scientific conferences. 

Moreover, detailed scientific reports for each preparatory action have been 

produced and published on-line on the official website of the project 

(http://www.junicoast.gr/en/publications/deliverables/). 

Publications in peer-reviewed journals 
A scientific paper entitled: “Participation in the management of Greek Natura 

2000 sites: Evidence from a cross-level analysis” authored by Evangelia 

Apostolopoulou, Evangelia G. Drakou and Kalliope Pediaditi has been published in 

the “Journal of Environmental Management” on September 2012 (see annex 1 

Publications in peer-reviewed journals). 

A second scientific paper entitled: “Vegetation dynamics of coastal dunes with 

Juniperus spp. in Crete, Gavdos and Chrysi islands (Greece)” authored by Penelopi 

Delipetrou, Dany Ghosn, George Kazakis, Ilektra Remoundou, Panagiotis Nyktas and 

Ioannis I.N. Vogiatzakis has been submitted to the journal of “Plant Ecology and 

Diversity” and is still under “review” awaiting acceptance (see annex 1 Publications 

in peer-reviewed journals). 
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Moreover and as mentioned in the After-LIFE communication plan, more 

scientific papers on coastal dunes with Juniperus spp. will be submitted and 

published in scientific journals in the near future. 

Presentations at national or international scientific conferences 
Several scientific articles, abstracts and posters  have been presented at 

National or International scientific conferences in Greece and Europe. 

A scientific article entitled: “Imaging sand dunes at Kedrodasos coastal area, 

Crete, Greece” authored by S. Zannetidis, N. Economou, H. Hamdan, P. Nyktas, G. 

Kazakis, D. Ghosn and I. Remoundou has been published in the proceedings of the 6th 

Congress of the Balkan Geophysical Society in Budapest-Hungary on October 2011 

(see annex 2 Presentations at National or International scientific conferences). 

A scientific abstract entitled: “Study cases on conservation of endangered 

plants and habitats in Greece” authored by Kostas Thanos has been published in the 

proceedings of the International Symposium on Rare and Threatened Plants and 

Habitats, XIII OPTIMA Congress in Antalya-Turkey on March 2010 (see annex 2 

Presentations at National or International scientific conferences). 

A scientific abstract and a scientific poster entitled: “Composition and 

structure of Juniperus macrocarpa subpopulations in Crete” authored by Apostolis 

Kaltsis, Katerina Koutsovoulou, Evangelia Skourti and Kostas Thanos have been 

presented at the 5th National Congress of Ecology of the Hellenic Ecological and 

Zoological Societies in Patras on October 2010 (see annex 2 Presentations at 

National or International scientific conferences). 

A scientific abstract and a scientific poster entitled: “Population data analysis 

of Juniperus macrocarpa subpopulations in four sites at Crete, towards the 

implementation of specialized conservation actions” authored by Apostolis Kaltsis, 

Katerina Koutsovoulou and Kostas Thanos have been presented at the 12th 

Panhellenic scientific conference of the Hellenic Botanical Society in Rethymno, 

Crete on September 29 - October 2 2011 (see annex 2 Presentations at National or 

International scientific conferences). 
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Vegetation dynamics of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete, Gavdos 
and Chrysi islands (Greece) 

Abstract* 

The aim of this paper was to determine the composition, the structure and the 

ecological processes of the vegetation of the coastal dunes with Juniperus spp. in 

Crete, Gavdos and Chrysi in South Aegean, Greece, in order to apply sound habitat 

management and restoration. Vegetation composition and structure and vegetation 

zonation were investigated with plots and transects, respectively. The data from 

seven study sites were classified using TWINSPAN. The major patterns of the 

vegetation data and their relation to environmental variables was explored by linear 

and unimodal ordination techniques. The floristic composition of the habitat includes 

142 plant species. Five principal communities types were identified. Vegetation 

distribution was related to geomorphology and disturbance gradients. The analysis 

of transect data identified 20 vegetation units (corresponding to 5 habitat types) on 

incipient dune, foredune, interdune and hind dune. Vegetation and 

geomorphological data were used to construct sand dune profiles for each site, while 

a set of 36 keystone and 76 indicator species were identified. The sites examined 

have varied levels of dune development and face different threats. Habitat 

management should address grazing and trampling at the local level but also land 

use changes at the catchment level. 

Key words: CCA, coastal dunes, DCA, dune vegetation, Ellenberg values, 

geomorphologic units, PCA 

*The full text of this scientific paper will be available on the official website of 

the JUNICOAST project as soon as it is accepted for publication in the journal of 

“Plant Ecology and Diversity”. 
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Composition and structure of Juniperus macrocarpa subpopulations in Crete 

Abstract 

Οι παράκτιες αμμοθίνες με είδη αρκεύθων (2250* Coastal dunes with Juniperus 

spp.) αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων 

(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη ο οικότοπος έχει 

χαρτογραφηθεί σε 8 περιοχές. Η σπανιότητα και σποραδικότητα της εμφάνισής του 

καθώς και η αυξημένη πίεση που δέχεται από την τουριστική ανάπτυξη (αλλά εν 

μέρει και από τη βόσκηση) καθιστούν αναγκαίες την επισταμένη μελέτη της δομής 

του οικοτόπου και τη λήψη διαχειριστικών μέτρων διατήρησης. 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ “JUNICOAST: Δράσεις για την 

διατήρηση των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο 

Αιγαίο” (2009-2013) πραγματοποιήθηκε εργασία καταγραφής της σύνθεσης και 

δομής των υποπληθυσμών Juniperus macrocarpa στις 4 περιοχές όπου συναντάται ο 

οικότοπος στην Κρήτη (Γαύδος, Χρυσή, Κεδρόδασος, Φαλάσσαρνα). Η εργασία 

πεδίου περιέλαβε την καταγραφή αρσενικών-θηλυκών ατόμων, νεαρών φυτών και 

αρτιβλάστων, πλήθους κορμών ανά άτομο και λοιπών βιομετρικών δεδομένων των 

7 συνολικά υποπληθυσμών του είδους Juniperus macrocarpa καθώς επίσης και την 

καταγραφή της συμμετοχής του είδους Juniperus phoenicea στη δομή του 

οικοτόπου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συλλογές κώνων Juniperus macrocarpa για 

την εργαστηριακή μελέτη της φύτρωσης των σπερμάτων. 

Ακολουθούν τα κυριότερα αποτελέσματα της εργασίας πεδίου: 

 η αναλογία φύλου σε όλους τους υποπληθυσμούς δεν αποκλίνει στατιστικά 

σημαντικά από την οικολογικά σταθερή σχέση 1:1 (με μικρή απόκλιση στον 

έναν υποπληθυσμό της Χρυσής), 

 η παρατηρούμενη αναγέννηση (παρουσία νεαρών φυτών) είναι χαμηλή ως 

ελάχιστη στις περισσότερες περιοχές μελέτης, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει 

στα πολύ μικρά ποσοστά πλήρων σπερμάτων (<10%) αλλά και στη δυσκολία 

επιβίωσης των αρτιβλάστων, 

 παράλληλα με τον συνήθη ανταγωνισμό με το συγγενές είδος Juniperus 

phoenicea, στις περιοχές της Γαύδου (κυρίως) αλλά και της Χρυσής 
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παρατηρείται μία σημαντική εισβολή της τραχείας πεύκης (Pinus brutia) εντός 

του οικοτόπου 2250*, που δυνητικά μπορεί να προκαλέσει σημαντικά 

προβλήματα στα εξαιρετικά βραδυαυξή φυτά του Juniperus macrocarpa. 

Poster 
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Population data analysis of Juniperus macrocarpa subpopulations in four 
sites at Crete, towards the implementation of specialized conservation actions 

Abstract 

Οι παράκτιες αμμοθίνες με είδη αρκεύθων (2250* Coastal dunes with 

Juniperus spp.) αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία των 

Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη ο οικότοπος έχει 

χαρτογραφηθεί σε 8 περιοχές. Η σπανιότητα και σποραδικότητα της εμφάνισής του 

καθώς και η αυξημένη πίεση που δέχεται από την τουριστική ανάπτυξη (αλλά εν 

μέρει και από τη βόσκηση) καθιστούν αναγκαίες την επισταμένη μελέτη της δομής 

του οικοτόπου και τη λήψη διαχειριστικών μέτρων διατήρησης. 

Η καταγραφή και ανάλυση των πληθυσμιακών δεδομένων των υποπληθυσμών του 

Juniperus macrocarpa σύμφωνα με τις κατευθύνεις των δράσεων διατήρησης. Λόγω 

των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής (ιδιοκτησιακό καθεστώς, υφιστάμενες χρήσεις 

γης και οικονομικές δραστηριότητες) σε συνδυασμό με τα ενδογενή χαρακτηριστικά 

κάθε υποπληθυσμού διαμορφώθηκαν και υλοποιούνται εξειδικευμένες προτάσεις 

δράσεων. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδωσε: 

- θέσεις με αναλογία φύλου αποκλίνουσα από το 1:1, στις οποίες υλοποιείται 

σχέδιο φύτευσης μοσχευμάτων από κατάλληλου γένους άτομα για την 

εξισορρόπηση της αναλογίας φύλου 

- θέσεις με χαμηλή πυκνότητα 

- θέσεις με χαμηλή αναγέννηση (μικρή αναλογία νεαρών/ενήλικα άτομα), 

όπου εγκαθίστανται περιφράξεις γύρω από νεαρά άτομα για την προστασία 

τους, καθώς και φύτευση νεαρών (1-2 ετών) Κέδρων προερχόμενων από τις 

ίδιες περιοχές κατόπιν εντατικής φροντίδας και ανάπτυξης για εύλογο 

χρονικό διάστημα σε φυτώριο. 

- θέσεις με ξενικά είδη ή/και έντονη εισβολή της τραχείας πεύκης, όπου 

κρίθηκε η αναγκαία και πραγματοποιείται είτε η ολική απομάκρυνση τους 

(για τα ξενικά είδη), είτε η μερική και ήπια επέμβαση στην εξάπλωσή τους 

(περίπτωση της Pinus brutia). 
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Poster 

 


