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ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009

Τ
ο Μεσογειακό
Αγρονοµικό Ινστι-
τούτο Χανίων σε

συνεργασία µε τα ∆α-
σαρχεία Λασιθίου και
Χανίων καθώς και µε
το Εθνικό Καποδι-
στριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών ξεκίνησαν
από τις αρχές του χρό-
νου την υλοποίηση του
τετραετούς προγράµ-
µατος JUNICOAST, το
οποίο αποτελεί µία από
τις έξι εθνικές προτά-
σεις που εγκρίθηκαν
για χρηµατοδότηση
από το πρόγραµµα LI-

FE+2007-2013 για το
περιβάλλον. Αντικείµε-
νο του προγράµµατος
είναι η προστασία του
οικότοπου των παρά-
κτιων αµµοθινών µε εί-
δη κέδρων, που βρί-
σκονται στις περιοχές
της Κρήτης (νήσος
Γαύδος, Ελαφόνησος,
Φαλάσαρνα, και Νήσος
Χρυσή), καθώς και σε 4
περιοχές της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου
(Μήλος, Πούαιγος, Νά-
ξοςκαιΡόδος).

Όπως τόνισε στο «ν.Κ.» ο
Ερευνητής του Τµήµατος Περι-

βάλλοντος του ΜΑΙΧ Γιώργος
Καζάκης, «οι οικότοποι αυτοί
στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν
διάφορες φυσικές και ανθρω-
πογενείς απειλές (π.χ. περιορι-
σµένη φυσική αναγέννηση, κα-
κήδιαχείρισητουρισµού,έλλει-
ψη δηµόσιας ευαισθητοποί-
ησης, απορρίµµατα, κίνδυνος
πυρκαγιάς, υλοτόµηση, υπερ-
βόσκηση). Μέσω του προγράµ-
µατος και σε συνεργασία µε
τους τοπικούς φορείς θα πραγ-
µατοποιηθούν δράσεις για την
εξάλειψη ή τον περιορισµό των
απειλώναυτών».

Σύµφωνα µε τον ίδιο, πρω-
ταρχικός σκοπός του προγράµ-
µατος είναι να προωθήσει και

να καταστήσει δυνατή την µα-
κροχρόνια προστασία και δια-
τήρηση του οικοτόπου των πα-
ράκτιων αµµοθινών µε είδη Ju-
niperusΕλλάδα.Συγκεκριµένα:

Να συµβάλει στην ενοποί-
ηση καi διάδοση της γνώσης
για την προστασία, αποκατά-
σταση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση του οικοτόπου
στηνΕλλάδα.

Να προσδιορίσει και να
αποτρέψει φυσικές και ανθρω-
πογενείς απειλές οι οποίες
οδηγούν στην µακροχρόνια
υποβάθµισητουοικοτόπου.

Να σχεδιάσει και να εφαρ-
µόσει δράσεις για την µακρο-
πρόθεσµη προστασία και απο-
κατάστασητουοικοτόπου.

Να παρέχει υποστήριξη για
καλύτερη περιβαλλοντική δια-
χείριση στις περιοχές Natura
2000 µέσω της συµµετοχής και
εκπαίδευσης των εµπλεκόµε-
νωνφορέων.

Χθες πραγµατοποιήθηκε η
πρώτη συνάντηση των Εταίρων
στο ΜΑΙΧ, όπου συζητήθηκαν
τα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζει η κάθε περιοχή, το πρό-
γραµµα δράσεων, καθώς και η
ανάγκη συµµετοχής αρµόδιων
φορέων αλλά και της τοπικής
κοινωνίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Καζά-
κης, «Tο πρόγραµµα θα ασχο-
ληθεί µε όλες τις γνωστές το-
ποθεσίες του οικοτόπου στις
περιοχές της Κρήτης και του

Νότιου Αιγαίου που ανήκουν
στο Ελληνικό δίκτυο ΦΥΣΗ
2000. Όλες οι δράσεις του προ-
γράµµατος θα εφαρµοστούν
στις περιοχές της Κρήτης στις
οποίες απαντάται ο ανωτέρω
οικότοπος και οι οποίες καλύ-
πτουν περίπου το 54% του οι-
κοτόπου αυτού στην Ελλάδα.
Επιπλέον οι προβλεπόµενες
δράσεις περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης και ευαισθητοποί-
ησης του κοινού θα εφαρµο-
σθούνκαιστιςπεριοχέςτηςΠε-
ριφέρειαςΝοτίουΑιγαίου.

Στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος, τον πρώτο χρόνο θα διε-
ξαχθούν 9 προκαταρκτικές
δράσεις.

Μ.Π.

Πρόγραµµα για την
προστασία των
κεδρόδασων
Ελαφονήσου,
Φαλασάρνων,
Γαύδου και Χρυσής
• Οι οικοτόποι αυτοί αντιµετωπίζουν διάφορες φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές

O Γιώργος Καζάκης

Οι εκπρόσωποι των ∆ασαρχείων Χανίων και Λασιθίου
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