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Επιτακτική είναι η ανά-
γκη για την κατάρτιση
διαχειριστικών σχεδίων
και την έκδοση προε-
δρικών διαταγμάτων
που θα ρυθμίζουν τη
σχέση ανάμεσα στον
άνθρωπο και το  περι-
βάλλον σε περιοχές
NATURA του Νομού
Χανίων και της Κρήτης,
καθώς πολλοί οικότοποι
και σπάνιας ομορφιάς
τοπία απειλούνται από
ανθρώπινες δραστη-
ριότητες. 

Το συγκεκριμένο ζήτημα

απασχόλησε, μεταξύ άλλων,

την επιστημονική επιτροπή

του προγράμματος για την

προστασία των παράκτιων αμ-

μοθινών με είδη κέδρων που

ξεκίνησε να υλοποιείται στην

Κρήτη το 2009 και ολοκληρώ-

νεται σε λίγες ημέρες. Ειδικό-

τερα, το πρόγραμμα “JUNI-

COAST” με τίτλο «Δράσεις για

την προστασία των παράκτιων

αμμοθινών με είδη Juniperus

στην Κρήτη και στο Νότιο Αι-

γαίο» στο οποίο συμμετέχει το

Μεσογειακό Αγρονομικό Ιν-

στιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), σε

συνεργασία με το Πανεπιστή-

μιο Αθηνών, το Περιφερειακό

Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

(Π.Τ.Α.) και την Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση Κρήτης μέσω

των Διευθύνσεων Δασών Χα-

νίων και Λασιθίου, ανέπτυξε

δράσεις ευαισθητοποίησης και

ενημέρωσης του κοινού καθώς

και παρεμβάσεις προστασίας

των παράκτιων αμμοθινών

και κέδρων στο Κεδρόδασος,

τα Φαλάσαρνα, τη Χρυσή και

τη Γαύδο. 

Οπως εξήγησε η ομάδα των

επιστημόνων από το Μ.Α.Ι.Χ.

Γιώργος Καζάκης (δασολόγος),

Dany Ghosn (γεωπόνος) και

Ηλέκτρα Ρεμούνδου (τεχνο-

λόγος γεωπόνος) οι παράκτιες

αμμοθίνες με κέδρους αποτε-

λούν οικότοπο προτεραιότητας

σύμφωνα με σχετική κοινοτι-

κή οδηγία: «Η κατανομή του

οικοτόπου αυτού στην Ελλάδα

περιορίζεται κυρίως στα νότια

της χώρας, ενώ οι περιοχές της

Κρήτης στις οποίες συναντά-

ται ο συγκεκριμένος οικότοπος

καλύπτουν περίπου το 54%

του οικοτόπου συνολικά σε

όλη τη χώρα», σημείωσαν και

διευκρίνισαν ότι τα είδη κέ-

δρου που υπάρχουν στην Κρή-

τη έχουν ορισμένα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά τα οποία επι-

τάσσουν την προστασία τους:

«Τα είδη αυτά δεν έχουν με-

γάλη διασπορά, μεγαλώνουν

πολύ αργά και δεν αναγεννι-

ούνται μετά από πυρκαγιές. Εί-

ναι αιωνόβια, καθώς η μέση

ηλικία του πληθυσμού της

Κρήτης ξεπερνάει τα 150 χρό-

νια, ενώ στη Χρυσή εντοπί-

στηκε δέντρο ηλικίας 350 ετών.

Παράλληλα παρότι τα συγκε-

κριμένα είδη απαντώνται σε

225 περιοχές NATURA της

Μεσογείου όλες αυτές οι πε-

ριοχές είναι πολύ μικρές σε

έκταση».   

ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ

Σε ό,τι αφορά τις απειλές

που δέχονται οι παράκτιες αμ-

μοθίνες με είδη κέδρων οι

κ.Καζάκης, Ρεμούνδου και

Ghosn ξεκαθάρισαν ότι αυτές

σχετίζονται κυρίως με αν-

θρωπογενείς παράγοντες.

Ειδικότερα, αναφέρθηκαν

στην υποβάθμιση που δέχεται

ο οικότοπος μέσω του μαζικού

τουρισμού και συγκεκριμένα

της ποδοπάτησης και κατα-

σκήνωσης, καθώς οι επισκέ-

πτες συχνά, λόγω της ελλει-

πούς πληροφόρησης, θεωρούν

τμήματα των δέντρων απονε-

κρωμένα και τα χρησιμοποι-

ούν για φωτιά ή ακούσια προ-

καλούν βλάβες στο ριζικό σύ-

στημα των κέδρων.

Βασικές απειλές του οικοτό-

που αποτελούν ακόμα η έλ-

λειψη δημόσιας ευαισθητο-

ποίησης, η ανεξέλεγκτη ρίψη

σκουπιδιών, οι πυρκαγιές -

που συχνά προκαλούνται από

κτηνοτρόφους σε παρακείμε-

νες περιοχές- καθώς και η

υλοτόμηση ξερών κλαδιών με-

μονωμένων δέντρων που κό-

βουν κατασκηνωτές για να

ανάψουν φωτιά. 

Σοβαρή επίσης απειλή απο-

τελεί η ελεύθερη βόσκηση κο-

παδιών, η οποία όπως εξήγη-

σαν επηρεάζει σημαντικά την

κατανομή της βλάστησης στην

περιοχή και κατά συνέπεια τη

δυναμική και τη σταθερότητα

των αμμοθινών. 

Στις παραπάνω δε απειλές θα

πρέπει να συμπεριληφθεί και

η περιορισμένη φυσική ανα-

γέννηση που χαρακτηρίζει τις

αμμοθίνες με είδη κέδρων κα-

θώς όπως τόνισαν οι κ. Καζά-

κης, Ρεμούνδου και Ghosn η

φυσική αναγέννηση του εί-

δους “Juniperus oxycedrus

ssp. macrocarpa” καθώς και άλ-

λων ειδών του ιδίου γένους εί-

ναι περιορισμένη, εξαιτίας της

αργής ανάπτυξης των δέντρων,

της χαμηλής βιωσιμότητάς

τους, της δυσκολίας φύτρωσης

των σπόρων κ.α.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά τις δράσεις

που ανέπτυξαν σε συνεργασία

με τους άλλους εταίρους του

προγράμματος οι εκπρόσωποι

του Μ.Α.Ι.Χ. επεσήμαναν ότι

αυτές είχαν δύο βασικές κα-

τευθύνσεις: Αφενός να ευαι-

σθητοποιήσουν και να ενημε-

ρώσουν το κοινό για την ανά-

γκη σεβασμού του οικοτόπου

και αφετέρου να οργανωθούν

δράσεις για την προστασία

των κέδρων.   

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώ-

θηκαν εκδηλώσεις υπό μορφή

σεμιναρίων για την ενημέρω-

ση και την εξειδίκευση υπαλ-

λήλων, αρμοδίων φορέων που

σχετίζονται με την διαχείριση

περιοχών NATURA. Επίσης,

στο πλαίσιο της πρωτοβάθ-

μιας και δευτεροβάθμιας πε-

ριβαλλοντικής εκπαίδευσης
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» Ανάγκη κατάρτισης διαχειριστικών σχεδίων στον Νομό Χανίων

ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Απειλούνται σπάνιοι οικότοποι

Καταγραφή των στοιχείων του πληθυσμού στα Φαλάσαρνα. 

Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Μ.Α.Ι.Χ. που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για την προστασία των
παράκτιων αμμοθινών με κέδρους. Από αριστερά διακρίνονται ο δασολόγος Γ. Καζάκης, ο γεωπόνος
Dany Ghosn και η γεωπόνος τεχνολόγος Ηλέκτρα Ρεμούνδου.  



πραγματοποιήθηκαν επισκέ-

ψεις σχολείων στο πεδίο, δια-

νεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό

για τους μαθητές κι ένας οδη-

γός για τους εκπαιδευτικούς,

ενώ παράλληλα εντάχθηκε στο

πλαίσιο των εκπαιδευτικών

δράσεων κι ένα παιδικό πα-

ραμύθι που εκδόθηκε ειδικά

για τις ανάγκες του προγράμ-

ματος. Παράλληλα, τυπώθηκαν

ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια

για τους επισκέπτες των οι-

κοτόπων, έγινε ένα δίγλωσσο

ραδιοφωνικό σποτ για τον

σταθμό της Γαύδου, δημιουρ-

γήθηκε ιστοσελίδα του προ-

γράμματος με πλούσιο πλη-

ροφοριακό υλικό, έγιναν δη-

μοσιεύματα στον Τύπο, μοι-

ράστηκαν μπλουζάκια με πε-

ριβαλλοντικά μηνύματα και

τέλος έγινε παραγωγή ενός

ντοκιμαντέρ για όλες τις δρά-

σεις και την ανάγκη προστα-

σίας του οικοτόπου. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα της

προστασίας αφού χαρτογρα-

φήθηκαν οι οικότοποι και

οριοθετήθηκαν, έγιναν πα-

ρεμβάσεις προστασίας μεμο-

νωμένων κέδρων μικρής ηλι-

κίας, κατασκευάστηκαν ξύλινα

μονοπάτια και τοποθετήθη-

καν πληροφοριακές πινακί-

δες για τους επισκέπτες, ορ-

γανώθηκαν δράσεις για την

απομάκρυνση των απορριμ-

μάτων και έγιναν προσπάθει-

ες για την αποκατάσταση της

σύνθεσης και της δομής της

χλωρίδας του οικοτόπου κ.ά.  
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Απαραίτητη για την προστασία των περιοχών ΝATURA που

περιλαμβάνουν οικότοπους με ξεχωριστή περιβαλλοντική

αξία είναι η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και η έκδοση

σχετικών προεδρικών διαταγμάτων που θα ρυθμίζουν το

είδος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που επιτρέπονται

στην περιοχή. 

Αυτό επεσήμανε ο δασολόγος Γιώργος Καζάκης απαντώντας

στο ερώτημα των “Χ.Ν.” για το πως μπορούν να έχουν διάρ-

κεια στον χρόνο οι δράσεις προστασίας που αναπτύχθηκαν

στο πλαίσιο του προγράμματος για τις αμμοθίνες με κέδρους:

«Το ΝATURA δεν αποκλείει τους ανθρώπους από μια περιοχή

αλλά προσπαθεί να ρυθμίσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες

ώστε αυτές να είναι συμβατές με το περιβάλλον και να επι-

τευχθεί η βιωσιμότητά του. Ειδικά σε περιοχές που υπάρχει

τουρισμός αυτή η ρύθμιση είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με

το Δίκτυο NATURA. Κι αυτό δεν γίνεται μέσα από μια συγκε-

κριμένη νομοθεσία αλλά μέσα από τη δυνατότητα που δίνει

τοπικά και εξειδικευμένα κάθε φορά να ρυθμίζονται οι σχέσεις

ανθρώπου-περιβάλλοντος με Ειδικές Περιβαλλοντικές μελέ-

τες που καταγράφονται οι ανάγκες κάθε περιοχής και στη συ-

νέχεια γίνεται ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος το οποίο

γίνεται νόμος. Βάση λοιπόν αυτού, είναι υποχρέωση της κάθε

περιοχής να καταρτίσει ένα διαχειριστικό σχέδιο το οποίο χω-

ρίζει την περιοχή σε ζώνες και ορίζει συγκεκριμένες χρήσεις

και δραστηριότητες». 

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο κ. Καζάκης, τόσο στις περιοχές

όπου αναπτύχθηκε το πρόγραμμα (Κεδρόδασος, Φαλάσαρνα,

Γαύγος και Χρυσή) όσο σε όλη την υπόλοιπη Κρήτη όπου

υπάρχουν περιοχές NATURA μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει

κανένα σχετικό προεδρικό διάταγμα που να έχει ψηφιστεί και

να θέτει περιορισμούς.  

«Αρα και στις περιοχές αυτές που μιλάμε αυτό που λείπει είναι

ένα διαχειριστικό σχέδιο που πρέπει να γίνει νόμος. Μέχρι

τώρα όμως στην Κρήτη δεν υπάρχει κανένα τέτοιο προεδρικό

διάταγμα. Εχουν γίνει ΕΠΜ και διαχειριστικά σχέδια για κά-

ποιες περιοχές αλλά δεν έχουν προχωρήσει να γίνουν νόμος.

Συνεπώς το να λέμε ότι μια περιοχή είναι ΝATURA είναι κενό

γράμμα όταν δεν έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγματα», τό-

νισε σχετικά.    

Εκδήλωση για
την επόμενη
ημέρα του
προγράμματος

Το μέλλον των περιοχών

που υπάρχουν αμμοθίνες

με κέδρους πρόκειται να

βρεθεί στο επίκεντρο της

ημερίδας που θα πραγμα-

τοποιηθεί την Τρίτη 27 Αυ-

γούστου στις 9 το πρωί στο

Μ.Α.Ι.Χ. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της

ημερίδας θα γίνει απολογι-

σμός του προγράμματος

για τις παράκτιες αμμοθίνες

με κέδρους που υλοποιή-

θηκε στο πλαίσιο του προ-

γράμματος “LIFE”, ενώ

παράλληλα έχουν προ-

σκληθεί εκπρόσωποι της

τοπικής αυτοδιοίκησης και

αρμοδίων φορέων προκει-

μένου να συζητηθεί η επό-

μενη ημέρα μετά τη λήξη

του προγράμματος σε ό,τι

αφορά την ευαισθητοποί-

ηση του κοινού και την

προστασία των οικοτόπων. 

Επίσης, στο πλαίσιο της εκ-

δήλωσης θα πραγματοποι-

ηθεί και προβολή του

ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε

στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος και παρουσιάζει το

έργο που έγινε και την ανά-

γκη προστασίας των παρά-

κτιων αμμοθινών με είδη

κέδρων.  

Περίφραξη για την προστασία νεαρών κέδρων στο Κεδρόδασος. 

Βασική επιδίωξη του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν,
μεταξύ άλλων, επισκέψεις των παιδιών στον οικότοπο. 

Η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων αποτέλεσε μία από τις
δράσεις ενημέρωσης των επισκεπτών του οικοτόπου.  

«Ανάγκη για 
διαχειριστικά σχέδια»


