
λά κυρίως καταστρέφονται τα νεαρά άτομα που καταφέρ-
νουν να επιβιώσουν.

Οι φωτιές που ανάβουν οι κατασκηνωτές αλλά και οι δα-
σικές πυρκαγιές σε γειτονικές περιοχές είναι μια ορατή α-
πειλή για τον οικότοπο καθόσον ο κέδρος δεν είναι πυρόφι-
λο είδος και δεν αναγεννάται μετά τη φωτιά.

Επίσης η κλιματική αλλαγή, έτσι όπως καταγράφεται
σήμερα, επιδεινώνει τις δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλο-
ντος για την ανάπτυξη των κέδρων (αμμώδες έδαφος, μεγά-
λη περίοδος ξηρασίας, υψηλές θερμοκρασίες) και συμβάλλει
στην εξασθένησή τους (ξήρανση βλαστών) και στην εμφάνι-
ση δευτερογενών επιπτώσεων (προσβολές εντόμων μυκήτων
κ.λπ.). Οι επιπτώσεις αυτές λόγω του ότι οι κέδροι είναι πο-
λύ βραδυαυξείς γίνονται ορατές αρκετά αργότερα.

Η κυριότερη όμως απειλή για τον οικότοπο είναι η έλ-
λειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών.
Είναι γεγονός ότι, οι επισκέπτες αποδέχονται ευκολό-
τερα περιορισμούς ή κανόνες συμπεριφοράς όταν
γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους οι περιο-
ρισμοί αυτοί επιβάλλονται. Για τον λόγο
αυτό η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού για την προστασία του οικοτό-
που είναι ένας από τους 

βασικούς στόχους του 4ετούς προγράμματος JUNICOAST
“Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με
είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)”
που εκτελείται στο πλαίσιο του LIFE+ Φύση και Βιοποικι-
λότητα και χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ε.Ε.
(HYPERLINK “http://www.junicoast.gr” www.junicoast.gr).
Παράλληλα το πρόγραμμα εφαρμόζει δράσεις για την οριο-
θέτηση του οικοτόπου την αποκατάσταση του συστήματος
των αμμοθινών, την κατασκευή ήπιων υποδομών διαχείρι-
σης - διευκόλυνσης των επισκεπτών και δράσεις ενημέρω-
σης - ευαισθητοποίησης του κοινού και περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης. Το JUNICOAST ξεκίνησε το 2009 και εφαρμό-
ζεται σε όλες τις περιοχές της Κρήτης (Κεδρόδασος, Φαλά-

σαρνα, Γαύδος και Χρυ-
σή), 

ενώ στις περιοχές του νοτίου Αιγαίου θα γίνει διάχυση των
αποτελεσμάτων, ενημέρωση του κοινού και ενημέρωση - εκ-
παίδευση των αρμοδίων φορέων.

Το JUNICOAST υλοποιείται από το Μεσογειακό Αγρο-
νομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) σε συνεργασία με το Ε-
θνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις Διευ-
θύνσεις Δασών Χανίων και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρή-
της.

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου θα γίνει στο ΜΑΙΧ η δεύτε-
ρη συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμ-
ματος και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου η δεύτερη συνά-
ντηση των Εμπλεκομένων Φορέων, όπου θα συζητηθούν τα
αποτελέσματα των δράσεων που ολοκληρώθηκαν και οι
δράσεις προστασίας που ακολουθούν.

Η σωστή διαχείριση του οικοτόπου των παράκτιων αμ-
μοθινών με κέδρους θα συμβάλλει, όχι μόνο στην προστασία
και διατήρησή του αλλά και στην οικοτουριστική ανάπτυξη
των περιοχών καθόσον η προστασία της φύσης και ο οικο-

τουρισμός είναι έννοιες συμβατές και συμπληρωματι-
κές η ανάπτυξη δε του οικοτουρισμού εξαρτάται ά-

μεσα από την αειφορική διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος.
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