
Ο
ι περιοχές αυτές χαρακτηρίζο-
νταν από σπάνια φυσική ομορ-
φιά, μοναδική γεωμορφολογία
και ειδική βλάστηση με κυρίαρ-

χο χαρακτηριστικό τις αμμοθίνες, οι οποί-
ες προσέδιδαν μοναδικότητα στο τοπίο και
λόγω των ιδιαίτερων οικολογικών συνθη-
κών, φιλοξενούσαν ομάδες σπανίων ή εν-
δημικών φυτικών ειδών. Όμως η τουριστι-
κή “αξιοποίηση” των ακτών, η ανεξέλε-
γκτη δόμηση, η κατασκευή δρόμων κ.λπ.
οδήγησαν στην εξαφάνιση των περισσότε-
ρων αμμοθινικών συστημάτων και την ανε-
πανόρθωτη αλλοίωση του τοπίου. Μόνο
μέρη δυσπρόσιτα και απομακρυσμένα πα-
ραμένουν μέχρι και σήμερα αναλλοίωτα
διατηρώντας την οικολογική ισορροπία
τους, τη φυσική ομορφιά τους και τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά τους. 

Τέτοιες περιοχές είναι και οι παράκτιες
αμμοθίνες με είδη κέδρων. Στο πλαίσιο του
δικτύου NATURA 2000 οι παράκτιες αμ-
μοθίνες με είδη κέδρων έχουν χαρακτηρι-
σθεί ως οικότοπος προτεραιότητας. Στην
Κρήτη ο οικότοπος αυτός έχει καταγραφεί
στο Ελαφονήσι (Κεδρόδασος), στα Φαλά-
σαρνα, στη νήσο Γαύδο (Σαρακήνικο, Ά-
γιος Ιωάννης, Λαυρακάς) και στη νήσο
Χρυσή νότια της Ιεράπετρας. Στο νότιο Αι-
γαίο υπάρχει επίσης στα νησιά Μήλος,
Πολύαιγος, Νάξος και Ρόδος. Δυστυχώς σε
καμιά από τις παραπάνω περιοχές δεν έχει
συσταθεί Φορέας Διαχείρισης και δεν υ-
πάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δια-
χείριση και την αποτελεσματική προστα-
σία του.

Χαρακτηριστικό και κυρίαρχο είδος
του οικοτόπου είναι το είδος Juniperus
oxycedrus subsp. macrocarpa, κοινώς Κέ-
δρος ή Άρκευθος, ενώ συμμετέχει και το εί-
δος Juniperus phoenicea (Άρκευθος η Φοι-
νικική ή Αβόρατος). Στον οικότοπο ανα-
πτύσσονται επίσης διάφορα συνοδά θα-
μνώδη κυρίως είδη, τα οποία συμβάλλουν
στη συγκράτηση της άμμου και συμμετέ-
χουν στη διαδικασία διαμόρφωσης των αμ-

μοθινών (σκίνος, θυμάρι, λαδανιά, ρείκι,
θρούμπι, περιπλόκα κ.ά.)

Το είδος Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa είναι ένα βραδυαυξές και αιω-
νόβιο είδος. Εκτιμάται ότι υπάρχουν άτο-
μα μεγαλύτερα των 300 ετών. Είναι φυτό
δίοικο, που σημαίνει ότι υπάρχουν αρσενι-
κά και θηλυκά άτομα, η αναλογία των ο-
ποίων στον πληθυσμό θα πρέπει να είναι
περίπου 1:1 για να παράγονται υγιείς σπό-
ροι. Αν και η παραγωγή σπόρων είναι με-
γάλη ένα μικρό μόνο ποσοστό σπόρων εί-
ναι υγιή, ένα επίσης μικρό ποσοστό των υ-
γιών σπόρων είναι ικανό να φυτρώσει, ενώ
ένα επίσης μικρό ποσοστό των αρτίβλα-
στων καταφέρνει να επιβιώσει τον πρώτο
χρόνο. Η αναγέννηση των κέδρων σε όλες
τις περιοχές είναι ελάχιστη έως μηδενική
με μοναδική εξαίρεση την περιοχή Λαυρα-
κά στη Γαύδο. Το είδος Juniperus
phoenicea εμφανίζεται κυρίως σε σημεία
με βραχώδες υπόστρωμα στα όρια του οι-
κοτόπου.

Οι αμμοθίνες με κέδρα, παρόλο που εί-
ναι σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες πε-
ριοχές, δέχονται σήμερα τουριστικές ή α-
ναπτυξιακές πιέσεις. Όλες οι περιοχές λό-
γω του ιδιαίτερου φυσικού τους κάλλους
αποτελούν προορισμό πολλών επισκεπτών
για υπαίθρια αναψυχή και κατασκήνωση. 

Οι κυριότερες ζημιές που προκαλούν οι
επισκέπτες στον οικότοπο είναι 1) το κόψι-
μο των κάτω κλαδιών των κέδρων για ά-
ναμμα φωτιάς ή για τη δημιουργία ελεύθε-
ρου χώρου για κατασκήνωση 2) η συμπίε-
ση του εδάφους και η καταστροφή των πο-
ωδών ειδών και των αρτίβλαστων του κέ-
δρου και 3) η ρίψη απορριμμάτων τα ο-
ποία όχι μόνο ρυπαίνουν το περιβάλλον
αλλά υποβαθμίζουν σημαντικά την αισθη-
τική αξία των πανέμορφων αυτών περιο-
χών.

Η ελεύθερη βόσκηση των κατσικιών α-
ποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα υπο-
βάθμισης του οικοτόπου καθώς καταστρέ-
φονται οι νεαροί βλαστοί των κέδρων, αλ-
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Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη του τουρισμού 
στην Ελλάδα συντελέστηκε κατά κύριο λόγω 

κατά μήκος της παράκτιας ζώνης. 

Παράκτιες αμμοθίνες με κέδρους
Ενας ανεκτίμητος φυσικός θησαυρός


