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Με εξαφάνιση απειλούνται οικότοποι ιδιαίτερης σπου-

δαιότητας στην Κρήτη, όπως επισημαίνουν ερευνητές στα

“Χ.Ν.”. 

Κύρια αιτία είναι η αλόγιστη τουριστική ανάπτυξη καθώς τις

διαρκείς επισημάνσεις και μελέτες το τουριστικό προϊόν στην

Κρήτη δεν τις συνδυάζει με την προστασία της Φύσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καταστροφή παράκτιων αμ-

μοθινών με είδη κέδρων που υπάρχουν στην Κρήτη, στο Κε-

δρόδασος, στα Φαλάσαρνα, στη Γαύδο και στη νήσο Χρυσή. Σε

μία προσπάθεια προστασίας των περιοχών αυτών μοναδικής

ομορφιάς το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, σε συ-

νεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-

νών, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και την Απο-

κεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, μέσω των Διευθύνσεων Δασών

Χανίων και Λασιθίου, υλοποιούν το πρόγραμμα “JUNICOAST”.
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Να μπει τέλος στην υποβάθμιση της περιοχής τους επιδιώκουν

κάτοικοι των Λενταριανών, ζητώντας την υλοποίηση βασικών

έργων υποδομής, τα οποία απουσιάζουν από την πολυπλη-

θέστατη συνοικία στο ανατολικό τμήμα της πόλης των Χανίων. 

Επιστροφή στο... συνεταιρίζεσθαι με τη δημιουργία Ομάδων

Παραγωγών που θα παράγουν ποιοτικά επώνυμα αγροτικά

προϊόντα, θα αξιολογούνται και θα χρηματοδοτούνται από

την Ε.Ε., ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν στη διεθνή αγο-

ρά, επιτάσσει ο νέος κανονισμός της Αγροτικής Πολιτικής της

Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν στην ημερίδα, με θέμα “Αγρο-

τικές και Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης”,

που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, με

την απουσία πάντως των αγροτών από την εκδήλωση να εί-

ναι ιδιαίτερα αισθητή. 



ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Οικότοποι απειλούνται με εξαφάνιση

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ  
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Ο τουρισμός πρέπει να συνδυά-
ζεται με την προστασία της φύ-
σης, ειδικά όταν πρόκειται για
σπάνιους οικότοπους προτεραι-
ότητας όπως οι παράκτιες αμμο-
θίνες με είδη κέδρων που υπάρ-
χουν στην Κρήτη, στο Κεδρόδα-
σος, στα Φαλάσαρνα, στη Γαύδο
και στη νήσο Χρυσή.  

Οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με το δί-

κτυο Natura που ωστόσο απειλούνται με κίν-

δυνο εξαφάνισης λόγω της αλόγιστης τουρι-

στικής ανάπτυξης όπως επεσήμανε ο δασο-

λόγος του Μ.Α.Ι.Χ. κ. Γ. Καζάκης, συντονιστής

του προγράμματος Junicoast. Το συγκεκριμέ-

νο πρόγραμμα υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης

και ευαισθητοποίησης του κοινού για την προ-

στασία των συγκεκριμέων παράκτιων αμμο-

θινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο

νότιο Αιγαίο.

Οπως επεσήμανε ο κ. Καζάκης, οι παράκτιες

αμμοθίνες με είδη κέδρων αποτελούν ένα

σπάνιο, εξαιρετικής ομορφιάς οικότοπο, που

συναντάται στις ακτές της νότιας και δυτικής

Ευρώπης.

Τα είδη κέδρων που βρίσκονται διάσπαρτα

ανάμεσα στις αμμοθίνες, επιβιώνουν στις

αντίξοες συνθήκες της δράσης του ανέμου και

της άμμου, άλλοτε όρθια και άλλοτε πεσμένα

στο έδαφος, δίνοντας στο οικότοπο μια μονα-

δική σύνθεση από φυσικά γλυπτά.

ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΕΔΡΩΝ

Ωστόσο στην Κρήτη όπως και στην υπόλοι-

πη Ελλάδα, ο οικότοπος αυτός απειλείται από

διάφορους παράγοντες όπως περιορισμένη φυ-

σική αναγέννηση, τουρισμός, έλλειψη ευαι-

σθητοποίησης του κοινού, εναπόθεση απορ-

ριμμάτων, κόψιμο κλαδιών βόσκηση και άλλα.

«Οι αμμοθίνες με τους κέδρους, που είναι πε-

ριορισμένος οικότοπος σε εξάπλωση και κα-

λύπτει μικρές περιοχές, διατρέχει κίνδυνο

εξαφάνισης και γι’ αυτό ακριβώς έχει χαρα-

κτηριστεί ως οικότοπος προτεραιότητας, που

σημαίνει ότι τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. πρέπει

να λάβουν μέτρα για την προστασία και τη δια-

τήρησή τους. Διότι είναι τα τελευταία εναπο-

μείναντα δάση κέδρων που έπειτα από την του-

ριστική ανάπτυξη που έχει συντελεστεί σε όλες

τις περιοχές της Μεσογείου έχουν περιοριστεί

σε κάποιες εκτάσεις καλύπτωντας πολύ μικρό

μέρος της επιφάνειας».

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Οικότοπους με παράκτιες αμμοθίνες με είδη

κέδρων στον νομό Χανίων συναντάμε στο Κε-

δρόδασος, σε 4-5 μικρές επιφάνειες στα Φα-

λάσαρνα, σε εκταταμένη έκταση σε τρεις πε-

ριοχές της Γαύδου όπως στον Αγ. Ιωάννη, στο

Σαρακήνικο, στον Λαυρακά.

Στην υπόλοιπη Κρήτη υπάρχουν στη Νήσο

Χρυσή απέναντι από την Ιεράπετρα. Πρόκει-

ται για περιοχές που ανήκουν στο Δίκτυο

Natura.

Ο κ. Καζάκης τόνισε ότι οι κέδροι είναι υπε-

ραιωνόβια είδη περιορισμένης εξάπλωσης

που κινδυνεύουν από πολλούς παράγοντες

όπως η ανάπτυξη του τουρισμού. Η μέγιστη

ηλικία ενός κέδρου εκτιμάται στα 370 χρόνια

ζωής.

«Ο τουρισμός πρέπει να συνδυάζεται με την

προστασία της Φύσης. Δηλαδή ο τουρισμός και

η προστασία της φύσης πρέπει να είναι δύο

δραστηριότητες οι οποίες να αλληλοκαλύπτο-

νται, να αλληλοσυνδέονται και να αλληλοϋ-

ποστηρίζονται. Δεν μπορεί ένα από τα δύο να

γίνει, χωρίς να λαμβάνει υπόψην του το άλλο»

επεσήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον συντονι-

στή του προγράμματος Junicoast, «λαμβάνοντας

υπόψη τα προβλήματα που υπάρχουν και την

έντονη ανάγκη προστασίας του οικοτόπου, το

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε

συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών, το Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης Κρήτης και την Αποκεντρωνένη Δι-

οίκηση Κρήτης μέσω των Διευθύνσεων Δασών

Χανίων και Λασιθίου υλοποιούν το πρόγραμ-

μα JUNICOAST με συντονιστή το Μ.Α.Ι.Χ.. Το

πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρω-

παϊκή Ενωση, μέσω του ταμείου LIFE+ κατά

75% και έχει διάρκεια 56 μήνες. Ο συνολικός

του προϋπολογισμός είναι: 1.501.210 € ενώ το

πρόγραμα λήγει στις 31 Αυγούστου του 2013.

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

οριοθέτηση του οικοτόπου, σήμανση βασικών

μονοπατιών για τους επισκέπτες, τοποθέτηση

ενημερωτικών πινακίδων, μικρές περιφρά-

ξεις για τον εμπλουτισμό του οικοτόπου και ενί-

σχυση της φυσικής αναγέννησής του.

» Ο τουρισμός πρέπει να συνδυάζεται με προστασία της φύσης λένε οι ειδικοί

Το Κεδρόδασος (φωτ. "Junicoast").  

Άγιος Ιωάννης Γαύδος (φωτ. "Junicoast").  

Νήσος Χρυσή (φωτ. "Junicoast").  

Ο δασολόγος του Μ.Α.Ι.Χ. κ. Γ. Καζάκης,
συντονιστής του προγράμματος Junicoast.
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