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THE PROJECT
The project titled ‘Improving the conservation status of the priority habitat
type 9560* (Endemic forests with Juniperus spp.) in Cyprus’ (acronym: JUNIPERCY; LIFE10 NAT/CY/000717), devoted to improve the conservation status
of Juniperus forests in Cyprus, ended after 42 months of activity. JUNIPERCY was the first project implementing active conservation measures for the
long-term protection and restoration of this priority natural habitat (9560*)
(included in Annex I of Dir. 92/43/EEC), within all the Natura 2000 sites in
which it occurs in the Republic of Cyprus.
The project, whose total cost was 1,183,922 euros, was co-financed by the
European Community to the extent of 886,338 euros. It initiated in January
2012 and concluded in June 2015.

AIM & OBJECTIVES
The aim of the JUNIPERCY project was to promote the long-term conservation of endemic forests with Juniperus species in Cyprus.
The specific objectives of the project were:
•
•
•
•

To contribute to the consolidation and dissemination of a knowledge base
for the protection, restoration, monitoring and evaluation of endemic forests with Juniperus species in Cyprus;
To understand, quantify and halt the natural and anthropogenic threats
contributing to the long-term degradation of this habitat;
To design and implement actions for the protection and long-term restoration of the habitat;
To provide support for better environmental governance in Natura 2000
sites through stakeholder involvement.
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THE HABITAT
Endemic forests with Juniperus species is a priority
habitat type (9560*) of the Habitats Directive (Dir.
92/43/EEC), which is in danger of disappearance
and for which the European Union member states
share a particular responsibility for its conservation.
The genus Juniperus includes evergreen, coniferous, aromatic trees or shrubs and is classified
among other conifers, like the cypress in the plant
family of Cupressaceae. Junipers and cypresses
are very similar, due to their scale-like leaves, but
they can be distinguished by their fruits. In Cyprus,
the habitat 9560* occurs in four subtypes, according to the dominant Juniperus species. At lower
altitudes, along the coastline of the Akamas peninsula, the habitat is dominated by the species Juniperus phoenicea. In the Troodos National Forest
Park (NFP), the habitat is mainly formed by
Juniperus foetidissima and in a much smaller extent by Juniperus oxycedrus. In the area of Madari
– Papoutsa Juniperus excelsa woods can be found.
Furthermore, Juniper forests occur in the occupied areas of Cyprus, such as the Karpasia and Kormakitis peninsulas, and in the British Base Area of
Akrotiri.
Did you know that…?
Cyprus has an important duty to take immediate measures for the proper management, monitoring and longterm preservation of these rare forests. Among the EU member states Cyprus is the southernmost limit of the
habitat’s distribution range in Europe.

THE PRESSURES
Overgrazing, uncontrolled dumping of garbage, dust deposition from neighbouring roads
and damaged saplings from trampling, off-road driving and skiing, are the major negative
anthropogenic impacts on the Juniperus forests in Cyprus.
Poor regeneration, fire, climate change, drought, fruit predation by insects, competitive vegetation and alien invasive plant species are also threatening the conservation status of Juniperus forests in Cyprus.
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JUNIPER SPECIES

Stinking Juniper (Juniperus foetidissima) is a long-lived tree that can
reach up to 20 m in height. In Cyprus, Juniperus foetidissima forest formations (habitat 9560*) are restricted to the higher altitudes of Troodos NFP, from around 1,300 m up to the highest peak of Chionistra
at 1,951 m. On rocky, poor slopes Juniperus foetidissima forms open
stands whereas on better sites relatively dense stands can be found.
Juniperus foetidissima occurs in pure or mixed stands with Pinus nigra
subsp. pallasiana (9530*) and Quercus alnifolia (9390*).

Prickly Juniper (Juniperus oxycedrus) is a shrub or small tree, with a
height of 2-8 m and sometimes up to 10-12 m. Juniperus oxycedrus occurs at altitudes from 700 - 1,500 m, and mainly as a shrub on rocky
mountainsides. It is commonly found in the central part of Troodos
range (Troodos NFP, Prodromos, Kyperounta and Madari) and sporadically in the cedar valley at Tripylos, usually in the understory of pine
forests. At the southeast part of Troodos NFP, near Mesa Potamos, Juniperus oxycedrus forms a forest stand (9560*) mixed with Pinus brutia
(habitat 9540) in an area of about 0.65 ha.

Grecian Juniper (Juniperus excelsa) is a tree that can reach a height
of 20 m. Juniperus excelsa is restricted to the Madari – Papoutsa area,
from an altitude of 1,200 up to 1,610 m, forming mainly matorrals
(5210) but also small forest formations (9560*), which are confined
around Madari peak. It is the only Juniperus species that is included in
the ‘Red Data Book of the Flora of Cyprus’, classified as ‘Near Threatened’.

Phoenicean Juniper (Juniperus phoenicea) is a shrub or small tree,
reaching a height of up to 10 m. Tall, dense forest formations of Juniperus phoenicea (habitat 9560*) are found mainly in the occupied part
of Cyprus, at 0–300 m. The most extensive communities of the species
are located in Karpasia peninsula. In the Government controlled areas,
scattered tree stands of Juniperus phoenicea occur across the Akamas
Peninsula and often coexist with matorral formations with Juniperus
species (habitat 5210).
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THE PROJECT AREAS
The project was implemented in three Natura 2000 sites, two in the central part of Troodos mountain
range (Ethniko Dasiko Parko Troodous CY5000004 and Madari – Papoutsa, CY2000005) and one in the area
of the Akamas peninsula (Chersonissos Akama CY4000010).

The Troodos NFP is gifted with exceptional natural beauty and is
one of the most important areas for biodiversity in Cyprus. Eleven
habitats and several species of European interest are present in
the area, many of which are threatened with extinction. The area
is a Plant Diversity Hotspot of the Mediterranean and hosts the
largest number of plants within Cyprus (approximately 40% of the
indigenous flora), as well as the largest number of endemic plants
(69 taxa or 49.6%). The Troodos NFP is located in the center of
the Troodos mountain range and includes important and unique
habitats that offer shelter to important species of the country’s
flora and fauna, some of which are endemic, rare and threatened.
Among these habitats are forests with Juniperus oxycedrus and Juniperus foetidissima which are strictly protected.
Madari - Papoutsa area contains important and unique forest ecosystems that provide habitat to many endemic, rare and endangered
species. Ten habitats and several species of European interest are
present in the area, many of which are threatened with extinction.
Among these habitats are forests with Juniperus excelsa which are
strictly protected. Here are also present some of the most representative and extensive pure stands of Quercus alnifolia (priority habitat
9390*) and a small portion of Pinus nigra forests in Cyprus (priority
habitat 9536*).
The Akamas peninsula is a significant biodiversity area in Cyprus.
Twenty-five terrestrial habitats and three marine habitats and numerous species of European interest have been recorded in the
area. It includes three main state forests which host valuable and
unique habitats and species of fauna and flora, some of which are
endemic, rare and threatened. Among these habitats are forests with
Juniperus phoenicea which are strictly protected.
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WHAT JUNIPERCY ACHIEVED
JUNIPERCY was a best practice project that
built on the knowledge gained from previously implemented LIFE projects in Cyprus
and the Mediterranean. Through a series of
preparatory actions the project successfully consolidated a national knowledge base
that provides insight on the abiotic and biotic
factors, the habitat structure and quality, and
also on the effects of anthropogenic pressures. The detailed mapping of the habitat contributed to the implementation of a monitoring programme and a management plan, thus
providing the tools for addressing habitat
change detection. The inventory data on the
habitat’s structure and composition provided
valuable scientific information for the design and implementation of effective conservation measures. These measures targeted the
main natural and anthropogenic pressures
and put into practice, tested and evaluated
actions and methodologies unfamiliar to
the Cyprus context. Being a demonstration
project, JUNIPERCY also carried out public
awareness and dissemination of the results
on a national level using a multi-stakeholder communication strategy and successfully promoted the concrete conservation
through the creation of European and national networks.
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HABITAT MAPPING
JUNIPERCY first focused on inventorying and mapping the habitat type 9560* with Juniperus
species within three Natura 2000 sites in Cyprus. The detailed population distribution and
density of the habitat was recorded in the study areas and will be used by the Department of
Forests for monitoring and managing the habitat’s conservation status in the long run.

Did you know that…?
A Juniper tree can live for up to 1,500
years. In Cyprus there are some century-old stinking Juniper trees, such as the
one in the location ‘Loumata ton Aeton’,
with a trunk perimeter of 4.5 m and age of
more than 500 years.

COMPOSITION AND STRUCTURE
OF JUNIPERUS POPULATIONS
The population composition and structure of the typical species of the habitat 9560* in the
targeted sites of the project was quantitatively determined and described. Information is
now available about: (i) the population size, age structure and sex ratio, (ii) the reproductive
effort of female Juniperus trees (iii) the ecological conditions prevailing at each population,
(iv) the presence and impact of invasive species and (v) the insect predation of Juniperus
foetidissima fruits. Such scientific knowledge was necessary for implementing concrete conservation and management measures under the project but is also essential for establishing
a baseline for sound long-term management and monitoring of the habitat.
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PREPARATION OF MONITORING AND
MANAGEMENT PLANS
Monitoring Plans and Management Plans were designed specifically
for the Juniperus habitats in each Natura 2000 site. The Monitoring
Plans include monitoring protocols for the evaluation of the habitat
status and the impact of identified pressures/threats. They provide
the basis for ranking monitoring priorities and selecting the appropriate scale and intensity of monitoring measures. The Management
Plans contain in-situ and ex-situ measures for the conservation of Juniper habitats. They focus on measurable indicators, standards, desired
state and the anticipated favourable habitat status for each site. The
implementation of monitoring and management plans will ensure the
restoration and protection of the existing habitat communities and
will help evaluate the effectiveness of the conservation actions in the
long run.

VISITOR IMPACT ASSESSMENT
A visitor impact assessment took place early in the project to ensure
the effective implementation of visitor management actions and dissemination activities. Therefore, the types of visitors, their level of
environmental awareness regarding habitat sensitivity and the extent
of their impact for the Juniperus habitat were determined at each Natura 2000 site. The resulting conclusions defined the measures and
proposed infrastructure to manage the visitors including restriction
barriers, direction signs, rubbish bins etc., the content of information
material such as the information signs, and the basis of the dissemination activities.

Did you know that…?
Having transposed the Habitats and Birds Directives onto its national law, the Republic of Cyprus designated 40 Sites of Community Importance (SCIs) and 30 Special Protection Areas (some of which are overlapping with SCIs) since it became an EU
member in 2004.
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HABITAT DEMARCATION AND
FENCING
Selected parts of the Juniperus habitat at Troodos NFP and Akamas were demarcated and fenced, in order to discourage access to the habitat and limit the negative effects of trampling,
littering, fire and overgrazing. Fencing will protect the existing
habitat areas as well as the newly established Juniperus saplings for several years ahead. Committed to maintain and regularly inspect the fencing infrastructures in the years to come is
the Department of Forests.

Did you know that…?
• 3.78 ha of Juniperus   habitat will benefit from
fencing at Troodos NFP, a heavily visited site
especially during the winter season
• 2.28 ha of Juniperus phoenicea habitat will
   benefit from fencing at Akamas, an area
with a serious overgrazing problem

REMOVING COMPETITIVE VEGETATION
Intense competitive vegetation can affect the natural regeneration and hinder the expansion of Juniperus forests; hence it is important that trees and shrubs of competitive species
are removed through moderate silvicultural treatments.

Did you know that…?
About 0.92 ha of Juniper habitat at Akamas, 0.35 ha at Madari and
8.52 ha at Troodos NFP were benefited from the clearings, since
young regeneration and larger Juniperus trees were alleviated
from intense competition from species such as Pinus brutia, Quercus alnifolia, Arbutus andrachne etc.
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FIRE PREVENTION
In Cyprus, forest fires are a major threat to the Juniperus forests and could lead to the loss of the habitat’s ecological viability and keystone species composition, since Juniperus species do not have post
fire regeneration mechanisms.
The JUNIPERCY project designed a series of specific measures to prevent or minimize the risk of fire, taking into account
the special characteristics of this priority habitat within each site.
The Department of Forests is committed to adopt these measures in
the future. These included the establishment of two advanced water
tanks with adjusted hydrants, the installation of 10 signs prohibiting
the lighting of fire, the maintenance of several fire breaks around
the habitat, additional patrolling of all project sites during summer
months and ongoing public awareness about fire hazard by the Department of Forests.

Did you know that…?
In 1993 a forest fire destroyed part of the Juniperus excelsa habitat at Madari, whereas a large forest fire occurred at Akamas Peninsula (Smigies area) during the summer
of 2012. The reforestation work carried out under the JUNIPERCY project restored a
large part of those habitat areas.

ENHANCEMENT OF
JUNIPER REGENERATION
Seeds from Juniperus species were collected and seedlings were produced. These, in addition to others made available by the nurseries of
the Department of Forests, were planted where the population composition was severely deficient of juveniles. Special attention was given against “genetic pollution” so the genetic material used came from
neighbouring mature female junipers. Other interventions included
micro-fencing and artificial covering of naturally emerging saplings in
order to protect them from over-grazing and trampling, sustainable
control of insects affecting the fruits of Juniperus foetidissima trees,
small-scale relief modifications to enhance water collection during the
rainy season and reduce soil erosion, removal of dried and flammable
biomass to reduce the risk of wildfires, installing shading nets to protect the seedlings from direct solar exposure and extreme drought
conditions and watering the newly planted saplings during the summer
months for the first 3 years.

Did you know that…?
Seedlings and saplings of juniper species suffer from various biotic and abiotic factors, that lower their survival and consequently
lead to the minimization of the habitat’s regeneration capability.
By protecting natural regeneration and by producing and planting
new saplings JUNIPERCY is expected to at least double the current regeneration of Juniperus forests in Cyprus (100% increase).
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RESTORATION OF THE FLORISTIC
COMPOSITION AND STRUCTURE
The conservation status of Juniper forests in Natura 2000 sites ranged
from good to poor when the project started. Those locations requiring
restoration were identified and specific measures to protect the habitat and to improve its floristic composition and structure were implemented. Small-scale reforestations took place where the habitat was
degraded or existing in the past with saplings made available by the
nurseries of the Department of Forests. Special attention was given
to provide ‘nursing effect’ for future Juniperus seedlings by establishing nearby several shrubs that are characteristic of this habitat such
as Sorbus graeca, Berberis cretica, Cotoneaster nummularius, Rosa spp.,
Arbutus andrachne and Quercus alnifolia. This will also discourage the establishment of possible competitors and aliens especially at degraded sites. Invasive species (Robinia pseudoacacia) were located in two
habitat patches in Troodos NFP and were removed and monitored thereon to discourage re-sprouting.

Did you know that…?
Two of the insect species damaging
the fruits of Juniperus foetidissima
trees are still unknown and may be
endemic to Cyprus.

Did you know that…?
It is estimated that the area of
Juniper forest habitats has increased at least by 6 ha (roughly
10% of the total habitat area in
Cyprus) as a direct result of the
JUNIPERCY project.
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VISITOR MANAGEMENT
INTERVENTIONS AND INFRASTRUCTURE
The Troodos NFP and the Akamas Peninsula are two of the most popular destinations for outdoor forest recreation activities in Cyprus,
with more than 2,500 and 4,000 visitors per day between March and
October, respectively. Therefore, managing the visitors and reducing
their negative impact on the habitat was a keystone activity within
the JUNIPERCY project. Restriction barriers were placed where appropriate in order to prevent uncontrolled vehicle access to the habitat
and minimize the effects of four-wheel driving and motorcycling. Rubbish bins were strategically placed on specific routes (e.g. in existing
nature trails), to accommodate campers and hikers. Signs were also
placed that direct visitors away from sensitive habitat areas to reduce
trampling, littering, fire risk, and habitat damage.

EX-SITU CONSERVATION AND

PROPAGATION
A seed bank has been created at the Troodos Botanical Garden at the former Amiantos mine where seed
lots from all four habitat keystone taxa have been stored; thus preserving a representative range of their
genetic diversity. Seeds were collected from the natural populations of the four Juniperus species for storage and for the production of saplings which were then used for enriching the natural populations and for
conservation and demonstration purposes at the Botanical Gardens of Troodos and Akamas. Protocols on
seed storage, germination, growth and outplanting of Juniperus species were also prepared. These measures will contribute to the long-term survival of the Juniperus forests in Cyprus.

Did you know that…?
A seed bank stores seeds as a source for
planting in case seed reserves elsewhere
are damaged. Storing seeds also guards
against natural disasters, outbreaks of
disease, or war. Seeds may be viable for
hundreds and even thousands of years. If
preserved at a temperature of minus 20
degrees Celsius, the seeds of Juniperus
species can sustain their ability to germinate for over 200 years.
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PUBLIC AWARENESS,
PUBLIC INVOLVEMENT
AND DISSEMINATION OF RESULTS
Public information campaigns with specific emphasis on the interaction
with local people and groups of interest play an important role in educating, informing and affecting change. The long-term management
and sustainability of conservation actions necessitate public awareness
and involvement. Through participatory rural appraisals and local workshops held in the neighbouring communities, the JUNIPERCY project
brought together local and public authorities, NGOs, private organisations and local people in an effort to address the existing lack of participation of local people in conservation initiatives and in the decision
making process. This venture was complemented by the support and
commitment of the stakeholder committee formed under the project
by a group of scientists, policy makers and representatives of the local
authorities. Moreover, the establishment of international networks with
other relevant LIFE projects stimulated the exchange of ideas and experience between groups working for the conservation and management
of Juniperus forests and ensured wider dissemination of the projects’
findings.
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Information signs
One-sided notice boards with a kiosk were developed and installed within the boundaries of the sites and
at the entry points; they include habitat information, codes of conduct, maps, and photos and are expected to reduce visitor impacts on the targeted habitat and improve its protection and restoration. Signs were
also installed demonstrating the concrete conservation interventions of the project such as the reforestations, and the installation of restriction barriers.
Communication material
A wide media coverage directed at the general public (local communities, students, youth centers, tourists, tourist agencies and environmental NGOs) was achieved. The material presented the project objectives,
activities and results as well as information about the Juniperus forests
in Cyprus and is available at the project’s website. It consisted of radio
broadcasts and publications in local newspapers and magazines, poster
presentations at international conferences, press releases, a leaflet and
newsletters, a documentary, the project website and habitat protection
and restoration guidelines. These guidelines will support stakeholders
to successfully carry out conservation actions for Juniper forests in Cyprus and will be a major contribution to their long-term sustainability.
Environmental education campaign Our prospects for adopting successful environmental management strategies depend on the collective
understanding and public knowledge that only education can provide. A
well-educated public, and especially the younger generation, are the best
stewards of our living environment, and it is environmental education
which can best help us as individuals and as communities reach that goal.

The JUNIPERCY project, with the support and consultation of the Cyprus Ministry of Education and Culture, carried out a successful environmental education campaign with organized student visits to the Botanical Garden
and the Environmental Information
Center at Troodos. The students
had the opportunity to see slide
presentations, participate in educational games and go on tours to
the botanical garden and the newly
constructed seed bank and get familiar with ex-situ conservation. The
project also organized a one-day
workshop for instructors of environmental education programs and
developed educational material focusing on the importance of biodiversity conservation, the role of the
Natura 2000 network and the significance of the Juniperus forests.
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JUNIPERCY in numbers,
◊ 1.5 ha of pure and mixed forests with Juniperus excelsa have been demarcated at Madari, 14.5 ha of pure
stands with Juniperus phoenicea at Akamas, 263.4 ha of pure and mixed forest stands with Juniperus foetidissima
at Troodos NFP (a twice as large area than originally known), and 1 ha of newly identified mixed
habitat stands with Juniperus oxycedrus at Troodos NFP;
◊ 1,230 m of chain-link fencing have been installed at Akamas and 246 m of soft-fencing at Troodos NFP;
◊ 0.92 ha of the habitat at Akamas, 0.35 ha at Madari and 8.5 ha at Troodos NFP have been treated against
competitive vegetation;
◊ 10 information signs prohibiting the lighting of fires have been installed, several fire breaks around the
habitat at all project sites have been maintained and one has been reconstructed at the reforestation with
Juniperus oxycedrus near Kato Amiandos village;
◊ Approximately 7–9 ha of the Juniperus habitat have benefited from the fire prevention measures undertaken;
◊ 17 rubbish bins have been installed;
◊ 16 notice boards and 20 direction signs have been installed;
◊ 10 signs demonstrating the concrete conservation interventions have been installed (3 for the restriction
barriers, 6 for the reforestations, 1 for the Troodos seed bank)
◊ 25 restriction barriers have been installed at Akamas, 30 barriers at the reforestation of Makria Kontarka
(Troodos NFP) & 320 barriers have been installed at Chionistra area (Troodos NFP);
◊ Two water tanks (90-ton each) with adjusted hydrants have been constructed at Akamas (one at Lara bay
    and one at Smigies picnic area);
◊ 60 selected saplings have been protected with artificial covering in Troodos NFP (Makria Kontarka);
◊ 19 micro fences protecting 30 individuals from grazing have been established at Akamas;
◊ 30 individuals from each Juniperus species at each location were protected from erosion through smallscale relief modifications;
◊ Some 200 running meters of shading nets have been placed along the rows of planting pits at the
reforestation of Madari area, providing protection for 76 individuals;
◊ 30 saplings at each location were irrigated during extreme drought conditions to increase their survival rate;
◊ 200 Juniperus foetidissima, 930 Juniperus excelsa, 970 Juniperus oxycedrus, and 2,000 Juniperus phoenicea
seedlings have been produced;
◊ 910 Juniperus phoenicea saplings have been planted at Akamas, 285 Juniperus foetidissima, and 328
Juniperus oxycedrus saplings have been planted at Troodos NFP and 355 Juniperus excelsa at Madari;
◊ 315 saplings of keystone species have been planted at Troodos NFP reforestation, 25 at Akamas, and 105
at Madari;
◊ Some 15 kg of Juniperus seeds (Juniperus foetidissima 5kg, Juniperus oxycedrus 3.35kg, Juniperus excelsa
3.35kg, Juniperus phoenicea 3kg) have been collected and twelve seed lots have been stored at the seed
bank at Amiantos;
◊ Hundreds of school children have visited the Troodos Botanical Garden and Troodos Environmental
Information Centre and have been informed (15 school visits);
◊ 500 copies of educational material have been distributed;
◊ 1,000 copies of the documentary for the Juniper habitats in Cyprus have been distributed;
◊ 300 copies of the protection and restoration guidelines for the Juniperus forests in Cyprus have been
distributed;
◊ JUNIPERCY has been presented 5 times in scientific conferences and 11 articles and 3 press releases have
been published in local or national newspapers and magazines;
◊ More than 10,000 internet users have been informed;
◊ 3,000 project newsletters and 4,000 leaflets have been distributed;
◊ 3 local workshops, 4 stakeholder meetings, one experts’ workshop and a final info day have been organised.
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THE FUTURE
Although the LIFE+ project: ‘Improving the conservation status of the priority habitat type 9560* (Endemic
forests with Juniperus spp.) in Cyprus’ has come to an end, the conservation activities introduced through
the project will be ongoing in order to secure the long-term protection of this priority habitat.
To this end, the project partners and the competent authorities, namely the Department of Forests and
the Department of Environment, will rely on the After-LIFE Conservation Plan to continue their efforts in
order to ensure:

* Communication of project results and acquired knowledge to all interested researchers and managers
* Longstanding sustainability of the concrete conservation actions implemented in Cyprus
The international networks created under the JUNIPERCY project will play a major part in this new era,
acting as a reference group for the consultation for the conservation and management of Juniper habitats
in Cyprus and the Mediterranean.
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NATURA 2000
Natura 2000 is an EU-wide network
of some 26,000 nature protection areas, covering 18% of the land and significant areas of the sea, established
under the 1992 Habitats Directive
(Dir. 92/43/EΕC). The network aims
to assure the long-term survival of
Europe’s most valuable and threatened species and habitats, ensuring
that future management is ecologically and economically sustainable. It
is comprised of Special Areas of Conservation (SAC) designated by Member States under the Habitats Directive, and also incorporates Special
Protection Areas (SPAs) designated
under the 1979 Birds Directive (Dir.
2009/147/EC).

THE LIFE
PROGRAMME
The LIFE programme is the European
Commission’s funding instrument to
support environmental and nature
conservation projects throughout
the European Union. Since 1992, it
has funded some 4,171 projects with
a contribution of 3.4 billion euros.

A SCI is:

A site that for its habitat, flora and
fauna is considered to be of European interest. Within this the conservation of habitats and species should
be guaranteed. Defined in the European Commission Habitats Directive
(92/43/EEC).

A SPA is:

A site that for its birds is considered
of European interest. Within this site
bird species which are rare, vulnerable, threatened or migratory, are subject to special conservation measures.
Defined in the European Commission
Birds Directive (2009/147/EC).

The Habitats Directive

protects over 1,000 animals and plant
species and over 200 so called ‘habitat types’ which are special types
of forests, meadows, wetlands, etc.
These habitats whether entirely natural or semi-natural, are of European
importance either because they are
in danger of disappearance or have
a small natural range or present outstanding specimens of particular biogeographic features.

LIFE10 NAT/CY/000717
www.junipercy.org.cy
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ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο με τίτλο ‘Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου
προτεραιότητας 9560* (Ενδημικά δάση με Juniperus spp.) στην Κύπρο’
(ακρωνύμιο: JUNIPERCY, LIFE10 NAT/CY/000717), αφιερωμένο στη βελτίωση
της κατάστασης διατήρησης των δασών Αοράτου (Αρκεύθου) στην Κύπρο,
έφτασε στο τέλος του έπειτα από 42 μήνες δράσης. Το JUNIPERCY ήταν το
πρώτο έργο εφαρμογής ενεργών μέτρων διατήρησης για τη μακροπρόθεσμη
προστασία και αποκατάσταση αυτού του φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας
(9560*) (περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), εντός
των περιοχών Natura 2000 στις οποίες απαντά ο οικότοπος στην Κυπριακή
Δημοκρατία.
Το έργο, του οποίου το συνολικό κόστος ήταν 1.183.922 ευρώ,
συγχρηματοδοτήθηκε κατά 886.338 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το
έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015.

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ
Το έργο JUNIPERCY σκοπό είχε τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των
ενδημικών δασών με είδη Juniperus (Αοράτου) στην Κύπρο.
Οι κύριοι στόχοι του έργου ήταν:
• Η συλλογή και διάχυση πληροφοριών για την προστασία, αποκατάσταση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενδημικών δασών με είδη Αοράτου
στην Κύπρο,
• Η κατανόηση, η ποσοτικοποίηση και η ανάσχεση των φυσικών και
ανθρωπογενών απειλών που συντείνουν στη μακροχρόνια υποβάθμιση
του οικοτόπου,
• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων για την προστασία και τη
μακροπρόθεσμη αποκατάσταση του οικοτόπου,
• Η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των περιοχών του δικτύου
Natura 2000, μέσα από την ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων
φορέων.
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Ο ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ
Τα ενδημικά δάση με είδη Juniperus
(δάση
αρκεύθου ή δάση Αοράτου) είναι τύπος οικοτόπου
προτεραιότητας (9560*) της οδηγίας των οικοτόπων
(92/43/ΕΟΚ), ο οποίος κινδυνεύει με εξαφάνιση και τα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ιδιαίτερη
ευθύνη για τη διατήρησή του. Το γένος Juniperus
(Άρκευθοι ή Αόρατοι) περιλαμβάνει αειθαλή,
κωνοφόρα, αρωματικά δέντρα ή θάμνους και
κατατάσσεται μαζί με άλλα κωνοφόρα, όπως
το κυπαρίσσι, στην οικογένεια των Κυπαρισσιδών
(Cupressaceae). Οι άρκευθοι και τα κυπαρίσσια
μοιάζουν μεταξύ τους λόγω των λεπιοειδών
φύλλων τους, αλλά μπορούν να διακριθούν από
τους καρπούς τους. Στην Κύπρο, ο οικότοπος
9560* εμφανίζεται σε τέσσερις τύπους, ανάλογα
με το είδος Αοράτου (Juniperus) που επικρατεί.
Στα χαμηλότερα υψόμετρα, κατά μήκος των
ακτών της χερσονήσου του Ακάμα, ο οικότοπος
χαρακτηρίζεται από το είδος Juniperus phoenicea. Στο Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Τροόδους,
ο οικότοπος αποτελείται κυρίως από Juniperus
foetidissima και σε πολύ μικρότερο βαθμό από
Juniperus oxycedrus. Στην περιοχή της ΜαδαρήςΠαπούτσας χαρακτηριστικό είδος του οικοτόπου
είναι το Juniperus excelsa. Επιπλέον, δάση Αοράτου
απαντούν στην κατεχόμενη Κύπρο, όπως για
παράδειγμα στις χερσονήσους της Καρπασίας
και του Κορμακίτη, καθώς και στην περιοχή των
Αγγλικών Βάσεων Ακρωτηρίου.
Γνωρίζατε ότι…;
Η Κύπρος έχει συμβατική υποχρέωση να λάβει άμεσα μέτρα για την ορθή διαχείριση, την παρακολούθηση και
τη μακροπρόθεσμη διατήρηση αυτών των σπάνιων δασών με Juniperus. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η
Κύπρος αποτελεί το νοτιότερο όριο της περιοχής εξάπλωσης του οικοτόπου στην Ευρώπη.

ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ
Η υπερβόσκηση, η ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, η εναπόθεση σκόνης από τους
γειτονικούς δρόμους και η καταστροφή των δενδρυλλίων από το ποδοπάτημα, την
οδήγηση τετράτροχων οχημάτων αναψυχής και το σκι, είναι οι σημαντικότερες αρνητικές
ανθρωπογενείς επιπτώσεις στα δάση με Juniperus στην Κύπρο.
Επιπλέον, η χαμηλή αναγεννητική ικανότητα, οι φωτιές, η κλιματική αλλαγή, η ξηρασία, η
θήρευση των καρπών από έντομα, η ανταγωνιστική βλάστηση και τα ξενικά, χωροκατακτητικά
φυτικά είδη απειλούν την κατάσταση διατήρησης των δασών Αοράτου στην Κύπρο.
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ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΚΕΥΘΟΥ (ΑΟΡΑΤΟΥ)
Η άρκευθος η δυσοσμοτάτη (Αόρατος) (Juniperus foetidissima) είναι
μακρόβιο δέντρο που μπορεί να φτάσει έως και τα 20 μέτρα ύψος. Στην
Κύπρο, οι δασικοί σχηματισμοί της Juniperus foetidissima (οικότοπος
9560*) περιορίζονται στα μεγαλύτερα υψόμετρα του Τροόδους, από
περίπου 1.300 μέτρα έως την ψηλότερη κορυφή της Χιονίστρας στα
1.951 μέτρα. Σε πετρώδεις και απότομες πλαγιές η Juniperus foetidissima σχηματίζει αραιά δάση, ενώ σε καλύτερες θέσεις συναντώνται
σχετικά πυκνές συστάδες. Η Juniperus foetidissima εμφανίζεται σε
αμιγείς ή μικτές συστάδες με τη μαύρη πέυκη Pinus nigra subsp. pallasiana (9530*) και τη λατζιά Quercus alnifolia (9390*).

Η άρκευθος η οξύκεδρος (Αόρατος) (Juniperus oxycedrus) είναι
θάμνος ή μικρό δέντρο, με ύψος 2-8 μέτρα ενώ μερικές φορές φτάνει
τα 10-12 μέτρα. Η Juniperus oxycedrus εμφανίζεται σε υψόμετρο
από 700 - 1500 μέτρα, σε βραχώδεις πλαγιές. Βρίσκεται, κυρίως σε
θαμνώδη μορφή. Απαντά κυρίως στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς
του Τροόδους (ΕΔΠ Τροόδους, Πρόδρομος, Κυπερούντα και Μαδαρή)
και σποραδικά στην κοιλάδα των κέδρων στον Τρίπυλο, συνήθως
στον υπόροφο του πευκοδάσους. Στη νοτιοανατολική πλευρά του ΕΔΠ
Τροόδους, κοντά στην περιοχή Μέσα Ποταμός, η Juniperus oxycedrus
σχηματίζει μικτό οικότοπο (9560*) με τραχεία Πεύκη (9540) σε έκταση
περίπου 0,65 εκταρίων.

Η άρκευθος η υψηλή (Αόρατος) (Juniperus excelsa) είναι δέντρο
που μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 20 μέτρα. Η Juniperus excelsa
περιορίζεται στην περιοχή Μαδαρή-Παπούτσα, από υψόμετρο 1.200
έως 1.610 μέτρα, σχηματίζοντας κυρίως θαμνώνες (5210) αλλά και
μικρούς δασικούς σχηματισμούς (9560*), γύρω από την κορυφή της
Μαδαρής. Είναι το μόνο είδος Juniperus που περιλαμβάνεται στο
‘Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου’, και έχει χαρακτηριστεί ως
‘εγγύς απειλούμενο’.

Η άρκευθος η φοινικική (Αόρατος) (Juniperus phoenicea) είναι
θάμνος ή μικρό δέντρο, που φτάνει σε ύψος τα 10 μέτρα. Υψηλοί,
πυκνοί δασικοί σχηματισμοί με Juniperus phoenicea (οικότοπος 9560*)
απαντούν κυρίως στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, σε υψόμετρο
0-300 μέτρα. Οι πιο εκτεταμένες κοινότητες του είδους απαντούν
στη χερσόνησο της Καρπασίας. Στις περιοχές κάτω από τον έλεγχο
της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάσπαρτες συστάδες
δέντρων με Juniperus phoenicea απαντούν στη χερσόνησο του Ακάμα
ενώ συχνά συνυπάρχουν με θαμνώνες Juniperus phoenicea (οικότοπος
5210).
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ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο υλοποιήθηκε σε τρεις περιοχές του δικτύου Natura 2000, οι δύο στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς
του Τροόδους (Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους CY5000004 και Μαδαρή-Παπούτσα, CY2000005) και η μία
στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα (Χερσόνησος Ακάμα CY4000010).

Το ΕΔΠ Τροόδους είναι προικισμένο με εξαιρετική φυσική ομορφιά
και είναι μία εκ των σημαντικότερων περιοχών για τη βιοποικιλότητα
στην Κύπρο. Έντεκα φυσικοί οικότοποι καθώς και διάφορα είδη
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος υπάρχουν στην περιοχή, πολλά από τα
οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Η περιοχή είναι ένα από τα κέντρα
χλωριδικής ποικιλότητας της Μεσογείου και φιλοξενεί το μεγαλύτερο
αριθμό φυτών στην Κύπρο (περίπου το 40% της ιθαγενούς χλωρίδας),
καθώς και τον μεγαλύτερο αριθμό ενδημικών φυτών (69 taxa ή 49,6%).
Το ΕΔΠ Τροόδους βρίσκεται στο κέντρο της οροσειράς του Τροόδους και
περιλαμβάνει σημαντικούς και μοναδικούς οικοτόπους που προσφέρουν
ενδιαίτημα σε σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας της χώρας, μερικά
από τα οποία είναι ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα. Μεταξύ αυτών των
οικοτόπων είναι και τα δάση με Juniperus oxycedrus και Juniperus foetidissima τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας.
Η περιοχή Μαδαρή-Παπούτσα περιέχει σημαντικά και μοναδικά
δασικά οικοσυστήματα που παρέχουν ενδιαίτημα σε πολλά ενδημικά,
σπάνια και απειλούμενα είδη. Δέκα οικότοποι καθώς και διάφορα είδη
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος απαντούν στην περιοχή, πολλά εκ των
οποίων απειλούνται με εξαφάνιση. Μεταξύ αυτών των οικοτόπων είναι
και τα δάση με Juniperus excelsa που προστατεύονται αυστηρά. Εδώ
βρίσκονται και μερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές και εκτεταμένες
αμιγείς συστάδες της Quercus alnifolia (οικότοπος προτεραιότητας
9390*) και ένα μικρό μέρος των δασών Pinus nigra της Κύπρου
(οικότοπος προτεραιότητας 9536*).
Η χερσόνησος του Ακάμα είναι μια σημαντική περιοχή για τη
βιοποικιλότητα στην Κύπρο. Είκοσι-πέντε χερσαίοι και τρεις θαλάσσιοι
φυσικοί οικότοποι καθώς και πολυάριθμα είδη ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Περιλαμβάνει τρία
κύρια κρατικά δάση που φιλοξενούν πολύτιμους και μοναδικούς
οικοτόπους και είδη χλωρίδας και πανίδας, μερικά από τα οποία
είναι ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα. Ανάμεσα σε αυτούς τους
οικοτόπους είναι και τα δάση με Juniperus phoenicea που βρίσκονται
υπό καθεστώς προστασίας.
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ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΤΟ JUNIPERCY
Το JUNIPERCY ήταν ένα έργο βέλτιστης
πρακτικής που βασίστηκε στη γνώση
που αποκτήθηκε από την υλοποίηση
προηγούμενων έργων LIFE στην Κύπρο και
τη Μεσόγειο. Το έργο κατάφερε μέσα από
μια σειρά προπαρασκευαστικών δράσεων να
δημιουργήσει μια ενοποιημένη εθνική βάση που
παρέχει στοιχεία σχετικά με τους αβιοτικούς
και βιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν
τη δομή και την ποιότητα του οικοτόπου,
καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με
τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών πιέσεων.
Η λεπτομερής χαρτογράφηση του οικοτόπου
συνέβαλε στην υλοποίηση ενός προγράμματος
παρακολούθησης και διαχείρισης, παρέχοντας
έτσι τα εργαλεία για την ανίχνευση των μεταβολών του οικοτόπου. Τα στοιχεία απογραφής
της δομής και σύνθεσης του οικοτόπου έδωσαν πολύτιμη επιστημονική πληροφορία
για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
αποτελεσματικών μέτρων προστασίας ενάντια
στις φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις που
δέχεται ο οικότοπος και ενθάρρυναν την
εφαρμογή, δοκιμή και αξιολόγηση αυτών των
δράσεων και μεθοδολογιών για πρώτη φορά
στην Κύπρο. Το JUNIPERCY ως έργο επίδειξης,
κατάφερε να ευαισθητοποιήσει το κοινό και
να διαδώσει τα αποτελέσματα σε εθνικό
επίπεδο χρησιμοποιώντας μια πολυμερή
στρατηγική επικοινωνίας, ενώ με επιτυχία
προώθησε τις δράσεις διατήρησης μέσα
από τη δημιουργία ευρωπαϊκών και εθνικών
δικτύων συνεργασίας.
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ
Το JUNIPERCY έκανε απογραφή και χαρτογράφηση του τύπου οικοτόπου 9560* με είδη Juniperus σε τρεις περιοχές Natura 2000 στην Κύπρο. Έγινε λεπτομερής καταγραφή της κατανομής
των πληθυσμών και της πυκνότητας του οικοτόπου στις περιοχές μελέτης, στοιχεία που
θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Δασών για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και
διαχείριση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου.

Γνωρίζατε ότι…;
Ένα δέντρο Αοράτου μπορεί να ζήσει
μέχρι και 1.500 χρόνια. Στην Κύπρο
υπάρχουν μερικά αιωνόβια δέντρα της
αρκεύθου της δυσοσμοτάτης, όπως για
παράδειγμα αυτό στην περιοχή ‘Λούματα
των Αετών’ με περίμετρο 4,5 μέτρα και
ηλικία πάνω από 500 έτη.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΟΡΑΤΟΥ
(ΑΡΚΕΥΘΟΥ)

Προσδιορίστηκε ποσοτικά και περιγράφηκε η πληθυσμιακή σύνθεση και η δομή των τυπικών
ειδών του οικοτόπου 9560* στις περιοχές του έργου. Τώρα γνωρίζουμε: (i) το πληθυσμιακό
μέγεθος, την ηλικιακή δομή και την αναλογία φύλου, (ii) το αναπαραγωγικό δυναμικό των
θηλυκών δέντρων Αοράτου (iii) τις οικολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε πληθυσμό,
(iv) για την παρουσία και τις επιπτώσεις χωροκατακτητικών ειδών και (v) για τη θήρευση από
έντομα των καρπών της Juniperus foetidissima. Αυτή η επιστημονική γνώση ήταν αναγκαία για
την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου.
Επίσης ήταν απαραίτητη ως αναφορά για την ορθολογική και μακροπρόθεσμη διαχείριση
και παρακολούθηση του οικοτόπου.
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ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Για κάθε περιοχή Natura 2000, ετοιμάστηκαν ειδικά σχέδια
παρακολούθησης και διαχείρισης για τον οικότοπο με Juniperus spp.
Τα σχέδια παρακολούθησης περιλαμβάνουν πρωτόκολλα για την
αξιολόγηση της κατάστασης του οικοτόπου και των πιέσεων και απειλών
που δέχεται. Αποτελούν τη βάση για την ταξινόμηση προτεραιοτήτων
καθώς και για την επιλογή της κλίμακας και της έντασης των μέτρων
παρακολούθησης. Τα σχέδια διαχείρισης περιέχουν in-situ και ex-situ
μέτρα για τη διατήρηση των δασών Αοράτου. Βασίζονται σε μετρήσιμους
δείκτες, πρότυπα, και στην επιθυμητή ευνοϊκή κατάσταση του οικοτόπου
σε κάθε περιοχή. Η υλοποίηση των παραπάνω σχεδίων θα διασφαλίσει
την αποκατάσταση και προστασία των υφιστάμενων πληθυσμών του
οικοτόπου και θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
των δράσεων διατήρησης στο μέλλον.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Από το ξεκίνημα του έργου, έγινε αξιολόγηση των επιπτώσεων των
επισκεπτών στον οικότοπο, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική
υλοποίηση των παρεμβάσεων διαχείρισης των επισκεπτών και των
δραστηριοτήτων διάχυσης του έργου. Προσδιορίστηκε ο τύπος των
επισκεπτών, το επίπεδο της περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης
και ο βαθμός της επίδρασής τους στον οικότοπο των δασών Αοράτου
στις τρεις περιοχές Natura 2000. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν
καθόρισαν τα μέτρα και την προτεινόμενη υποδομή για τη διαχείριση
των επισκεπτών, που περιλάμβαναν την τοποθέτηση περιοριστικών
εμποδίων, κατευθυντήριων πινακίδων, κάδων απορριμμάτων
κλπ. Επίσης, προσδιόρισαν το περιεχόμενο του πληροφοριακού
υλικού στις ενημερωτικές πινακίδες, και αποτέλεσαν τη βάση για τις
δραστηριότητες διάχυσης.

Γνωρίζατε ότι…;
Aπό το 2014 που η Κύπρος έγινε μέλος της ΕΕ, έχει ενσωματώσει στην εθνική της νομοθεσία τις Οδηγίες για τους οικοτόπους
και για τα άγρια πτηνά, και έχει ορίσει 40 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (SCIs) και 30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPAs) (μερικές
από τις οποίες επικαλύπτονται με SCIs).
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ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ
Επιλεγμένα τμήματα των δασών Αοράτου στο Τρόοδος και
τον Ακάμα οριοθετήθηκαν και περιφράχθηκαν, ώστε να
αποθαρρυνθεί η πρόσβαση στον οικότοπο και να περιοριστούν:
οι επιπτώσεις των επισκεπτών (ποδοπάτημα δενδρυλλίων,
απόρριψη σκουπιδιών), ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς, και οι
αρνητικές συνέπειες της υπερβόσκησης. Οι περιφράξεις, που
ευθύνη να διατηρήσει και να επιθεωρεί τακτικά έχει το Τμήμα
Δασών, θα προστατεύσουν τον υφιστάμενο οικότοπο, καθώς
και τα νεαρά δενδρύλλια Αόρατου για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Γνωρίζατε ότι…;
• 3,78 εκτάρια οικοτόπου θα επωφεληθούν
από την περίφραξη στο ΕΔΠ Τροόδους,
που δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών
ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο
• 2,28 εκτάρια του οικότοπου με Juniperus
phoenicea θα επωφεληθούν από την
περίφραξη στον Ακάμα, μια περιοχή με
σοβαρό πρόβλημα υπερβόσκησης

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Η έντονη παρουσία ανταγωνιστικής βλάστησης μπορεί να επηρεάσει τη φυσική αναγέννηση
και να εμποδίσει την εξάπλωση των δασών με Αόρατο, και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό
να απομακρύνονται τα δέντρα και οι θάμνοι των ανταγωνιστικών ειδών με τη χρήση ήπιων
δασοκομικών επεμβάσεων.

Γνωρίζατε ότι…;
Περίπου 0,92 εκτάρια του οικότοπου στον Ακάμα, 0,35 εκτάρια στη
Μαδαρή και 8,52 εκτάρια στο ΕΔΠ Τροόδους επωφελήθηκαν από
την απομάκρυνση ανταγωνιστικών ειδών όπως τα Pinus brutia,
Quercus alnifolia, και Arbutus andrachne.
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Τα είδη Αοράτου δεν έχουν μηχανισμούς
αναγέννησης μετά τη φωτιά. Συνεπώς οι πυρκαγιές
μπορούν να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της
οικολογικής βιωσιμότητας και της σύνθεσης των
φυτικών ειδών του οικοτόπου στην Κύπρο, και
αποτελούν σημαντική απειλή για τα δάση Αοράτου.
Το έργο JUNIPERCY σχεδίασε μια σειρά ειδικών
μέτρων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης
πυρκαγιάς, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού
του οικοτόπου προτεραιότητας σε κάθε περιοχή. Το Τμήμα Δασών
έχει δεσμευτεί να υιοθετήσει τα μέτρα αυτά και στο μέλλον. Τα μέτρα
περιλάμβαναν την κατασκευή δυο υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 90
τόνων με προσαρμοσμένα υδροστόμια για ανεφοδιασμό πυροσβεστικών
οχημάτων, την τοποθέτηση 10 πινακίδων που απαγορεύουν το άναμμα
φωτιάς, τη συντήρηση αντιπυρικών ζωνών γύρω από τον οικότοπο,
επιπλέον περιπολίες σε όλες τις περιοχές του έργου κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών καθώς και τη συνεχή ενημέρωση του κοινού από το
Τμήμα Δασών για τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών.
Γνωρίζατε ότι…;
Το 1993 μια δασική πυρκαγιά κατέστρεψε μέρος του οικοτόπου με Juniperus excelsa στη Μαδαρή, ενώ μεγάλη δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Χερσόνησο Ακάμα
(περιοχή Σμιγιές) το καλοκαίρι του 2012. Οι εργασίες αναδάσωσης που έγιναν
στο πλαίσιο του έργου JUNIPERCY αποκατέστησαν ένα μεγάλο μέρος αυτών των
καμένων εκτάσεων.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Η προστασία των νεαρών ατόμων της φυσικής αναγέννησης αλλά
και ο τεχνητός εμπλουτισμός των πληθυσμών Αοράτου, υπήρξαν
καθοριστικές δράσεις του έργου. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν σπόροι
από τα τέσσερα είδη Αοράτου και παρήχθησαν δενδρύλλια. Αυτά,
μαζί με άλλα που διατέθηκαν από τα φυτώρια του Τμήματος Δασών,
φυτεύτηκαν όπου η σύνθεση του πληθυσμού έδειχνε σοβαρή έλλειψη
νεαρών ατόμων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ώστε να αποφευχθεί
η ‘γενετική ρύπανση’, και για αυτό το λόγο το γενετικό υλικό που
χρησιμοποιήθηκε προήλθε από γειτονικά ώριμα θηλυκά άτομα
Αοράτου. Άλλες παρεμβάσεις περιλάμβαναν τη μικρο-περίφραξη
και τεχνητή κάλυψη των νεαρών δενδρυλλίων προκειμένου να
προστατευθούν από την υπερβολική βόσκηση και το ποδοπάτημα,
την αειφορική καταπολέμηση των εντόμων που επηρεάζουν τους
καρπούς της Juniperus foetidissima, μικρής κλίμακας τροποποιήσεις
του ανάγλυφου του εδάφους που θα ενισχύσουν τη συλλογή νερού
κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου και θα μειώσουν τη
διάβρωση του εδάφους, την απομάκρυνση της ξηρής και εύφλεκτης
ύλης για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, την
εγκατάσταση διχτύων σκίασης για την προστασία των δενδρυλλίων
από την άμεση έκθεση στον ήλιο και τις ακραίες συνθήκες ξηρασίας
και το πότισμα των νεαρών δενδρυλλίων που φυτεύτηκαν κατά τη
διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών για τα 3 πρώτα χρόνια.
Γνωρίζατε ότι…;
Τα νεαρά άτομα των ειδών αοράτου υποφέρουν από διάφορους
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που μειώνουν την επιβίωσή
τους και, κατά συνέπεια, οδηγούν στη χαμηλή ικανότητα
αναγέννησης του οικοτόπου. Μέσω της προστασίας της φυσικής
αναγέννησης αλλά και με την παραγωγή και τη φύτευση νέων
δενδρυλλίων στο πλαίσιο του JUNIPERCY, αναμένεται ότι το
αναπαραγωγικό δυναμικό των δασών Αοράτου στην Κύπρο θα
διπλασιαστεί (100% αύξηση).
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ
Όταν ξεκίνησε το έργο, η κατάσταση διατήρησης των δασών Αοράτου στις
τρεις περιοχές Natura 2000 κυμαινόταν από καλή σε κακή. Εντοπίστηκαν
λοιπόν οι θέσεις του οικοτόπου που απαιτούσαν αποκατάσταση και
εφαρμόστηκαν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας του οικοτόπου και
βελτίωσης της χλωριδικής σύνθεσης και δομής του. Έγιναν αναδασώσεις
μικρής κλίμακας με δενδρύλλια από τα φυτώρια του Τμήματος Δασών σε
θέσεις όπου ο οικότοπος ήταν υποβαθμισμένος ή υπήρχε στο παρελθόν αλλά
εξαφανίστηκε. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ώστε να παρέχεται προστασία
στα νεαρά δενδρύλλια Αοράτου με ταυτόχρονη φύτευση χαρακτηριστικών
θάμνων του οικοτόπου όπως τα: Sorbus graeca, Berberis cretica, Cotoneaster nummularius, Rosa spp., Arbutus andrachne και Quercus alnifolia. Η παρέμβαση αυτή θα αποθαρρύνει και την εγκατάσταση πιθανών ανταγωνιστικών
και χωροκατακτητικών ειδών, ιδίως σε υποβαθμισμένες θέσεις του οικοτόπου. Σε δύο χαρτογραφημένα πολύγωνα
του οικοτόπου στο Τρόοδος αφαιρέθηκαν άτομα του χωροκατακτητικού είδους Robinia pseudoacacia και έκτοτε
παρακολουθούνται ώστε να αποφευχθεί η αναβλάστησή τους.

Γνωρίζατε ότι…;
Δύο εκ των εντόμων-θηρευτών
που επηρεάζουν τους καρπούς των
δέντρων της Juniperus foetidissima
δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί και
ίσως είναι ενδημικά της Κύπρου.

Γνωρίζατε ότι…;
Η έκταση των δασών Αοράτου
αυξήθηκε
τουλάχιστον
κατά
6 εκτάρια (περίπου 10% της
συνολικής έκτασης του οικοτόπου
στην Κύπρο) χάριν στη δράση του
έργου JUNIPERCY.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Το ΕΔΠ Τροόδους και η Χερσόνησος του Ακάμα αποτελούν δύο από τους
πιο δημοφιλείς προορισμούς αναψυχής στην Κύπρο, με περισσότερους
από 2.500 και 4.000 επισκέπτες την ημέρα αντίστοιχα, τους μήνες
Μάρτιο μέχρι και Οκτώβριο. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του έργου JUNIPERCY δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των επισκεπτών
και στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεών τους στον οικότοπο.
Τοποθετήθηκαν περιοριστικά εμπόδια σε κατάλληλες θέσεις προκειμένου
να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη πρόσβαση μηχανοκίνητων οχημάτων στον
οικότοπο. Τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων σε στρατηγικά σημεία
(π.χ. σε μονοπάτια της φύσης) για τη διευκόλυνση των κατασκηνωτών
και των πεζοπόρων. Επίσης τοποθετήθηκαν πινακίδες κατεύθυνσης
που καθοδηγούν τους επισκέπτες στα κύρια μονοπάτια, μακριά από τις
ευαίσθητες περιοχές του οικοτόπου, ώστε να μειωθεί το ποδοπάτημα των
νεαρών Αοράτων, η ρίψη σκουπιδιών, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς
και η υποβάθμιση του οικοτόπου.

ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ (ex-situ) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
Εγκαταστάθηκε Τράπεζα Σπερμάτων στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους στο πρώην μεταλλείο του Αμιάντου, όπου
έχουν αποθηκευτεί παρτίδες σπόρων (σπορομερίδες) από τα τέσσερα είδη Αοράτου, διατηρώντας έτσι ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα της γενετικής ποικιλομορφίας του οικοτόπου. Έγινε συλλογή σπόρων από φυσικούς
πληθυσμούς Αοράτου τόσο για αποθήκευση όσο και για παραγωγή δενδρυλλίων τα οποία στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκαν στις αναδασώσεις του έργου αλλά και για σκοπούς διατήρησης και επίδειξης στους
Βοτανικούς Κήπους του Τροόδους και του Ακάμα. Αναπτύχθηκαν επίσης πρωτόκολλα για την αποθήκευση
των σπερμάτων, τη φύτρωση, την ανάπτυξη και τη μεταφύτευση των ειδών Αοράτου. Τα μέτρα αυτά θα
συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη επιβίωση των δασών Αοράτου στην Κύπρο.

Γνωρίζατε ότι…;
Σε μια τράπεζα σπερμάτων αποθηκεύονται
σπόροι ώστε να φυτευτούν σε
περίπτωση που τα αποθέματα αλλού έχουν
καταστραφεί. Επιπλέον, η αποθήκευση
σπόρων προφυλάσσει τα φυτικά είδη
από φυσικές καταστροφές, ασθένειες
ή πολέμους. Οι σπόροι παραμένουν
ζωντανοί για εκατοντάδες ή ακόμη και
χιλιάδες χρόνια. Για παράδειγμα, οι
σπόροι των ειδών Αοράτου μπορούν
να διατηρήσουν την ικανότητά τους να
βλαστήσουν για πάνω από 200 χρόνια
εάν διατηρηθούν σε θερμοκρασία μείον
20 βαθμών Κελσίου.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Οι εκστρατείες πληροφόρησης που βασίζονται στην αλληλεπίδραση με
τις τοπικές κοινωνίες και τις ομάδες ενδιαφερομένων, διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και την ενημέρωση και συμβάλλουν
στην αλλαγή. Η μακροπρόθεσμη διαχείριση και βιωσιμότητα των
δράσεων διατήρησης απαιτούν την ευαισθητοποίηση του κοινού και
την ενεργό συμμετοχή του. Μέσα από συμμετοχικές συναντήσεις
και εργαστήρια με τις τοπικές κοινότητες, το έργο JUNIPERCY
έφερε σε επαφή τοπικές και κυβερνητικές αρχές, ΜΚΟ, ιδιωτικούς
οργανισμούς και τους κατοίκους των γειτονικών κοινοτήτων. Η
προσπάθεια αυτή έγινε για την τόνωση της συμμετοχής των τοπικών
πληθυσμών σε πρωτοβουλίες διατήρησης της φύσης και στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το εγχείρημα υποστηρίχθηκε από
την επιτροπή ενδιαφερόμενων φορέων, δηλαδή από μία ομάδα
επιστημόνων, υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικών αποφάσεων και
από εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Επιπλέον, δημιουργήθηκε
ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας με άλλα συναφή έργα LIFE, γεγονός
που ενθάρρυνε την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών για τη διατήρηση
και διαχείριση των δασών Αοράτου και εξασφάλισε την ευρύτερη
διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
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Ενημερωτικές πινακίδες Εντός των ορίων των περιοχών και στα σημεία εισόδου τοποθετήθηκαν
ενημερωτικές πινακίδες μίας όψης με κιόσκι, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον οικότοπο, κώδικα
καλής συμπεριφοράς για τους επισκέπτες, χάρτες και φωτογραφίες. Οι πινακίδες αυτές αναμένεται να μειώσουν
τις αρνητικές επιπτώσεις των επισκεπτών στον οικότοπο και να ενισχύσουν την προσπάθεια προστασίας και
αποκατάστασής του. Τοποθετήθηκαν επίσης πινακίδες που καταδεικνύουν συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης
που έγιναν στο πλαίσιο του έργου, όπως τις αναδασώσεις και την εγκατάσταση περιοριστικών εμποδίων.
Ενημερωτικό υλικό Ενημερωτικό υλικό διανεμήθηκε καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου σε στοχευμένες ομάδες (τοπικές κοινωνίες,
μαθητές, κέντρα νεότητας, τουρίστες, τουριστικούς πράκτορες και
περιβαλλοντικούς ΜΚΟ). Το υλικό παρουσίαζε τους στόχους του
έργου, δραστηριότητες και αποτελέσματα, καθώς και πληροφορίες
σχετικά με τα δάση Αοράτου στην Κύπρο και παραμένει διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε για το έργο. Έγιναν ραδιοφωνικές
εκπομπές και δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά,
παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, δελτία τύπου, διανεμήθηκαν
φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία, και ένα ντοκιμαντέρ για τον
οικότοπο. Επίσης διανεμήθηκαν οδηγίες για την προστασία και
αποκατάσταση του οικοτόπου, οι οποίες θα υποστηρίξουν τις
προσπάθειες των αρμοδίων για την επιτυχή διεξαγωγή δράσεων
διατήρησης για τα δάση Αοράτου στην Κύπρο και θα συμβάλουν
σημαντικά στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.
Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Η συλλογική κατανόηση
και ενημέρωση που μόνο η εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει,
αποτελούν προϋπόθεση για την υιοθέτηση επιτυχημένων
στρατηγικών περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ένα καλά ενημερωμένο
κοινό, και ιδιαίτερα η νέα γενιά, είναι οι καλύτεροι διαχειριστές για
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, και η περιβαλλοντική εκπαίδευση
μπορεί να μας βοηθήσει καλύτερα ως άτομα και ως κοινότητα να
επιτύχουμε αυτό το στόχο.
Το έργο JUNIPERCY, με την υποστήριξη
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
της Κύπρου, πραγματοποίησε μια
επιτυχημένη εκστρατεία περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης με οργανωμένες επισκέψεις
μαθητών στο Βοτανικό Κήπο και το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Τροόδους. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις, να
συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια
και να περιηγηθούν στο Βοτανικό
Κήπο και τη νέο-ανεγερθείσα τράπεζα
σπερμάτων όπου εξοικειώθηκαν με
την εκτός-τόπου (ex-situ) διατήρηση. Το
έργο οργάνωσε επίσης ένα μονοήμερο
εργαστήρι για τους εκπαιδευτές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανέπτυξε
εκπαιδευτικό υλικό που εστιάζει στη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας, στο ρόλο του δικτύου
Natura 2000 και τη σημασία των δασών Αοράτου.
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Το JUNIPERCY σε αριθμούς,
◊ Χαρτογραφήθηκαν 1,5 εκτάρια δασών με Juniperus excelsa στη Μαδαρή, 14,5 εκτάρια με αμιγείς συστάδες
Juniperus phoenicea στον Ακάμα, 263,4 εκτάρια δασικών συστάδων με Juniperus foetidissima στο Τρόοδος
(διπλάσια έκταση από όσο γνωρίζαμε προηγουμένως), και 1 εκτάριο μικτού δάσους με Juniperus oxycedrus
στο Τρόοδος (καταγράφηκε για πρώτη φορά)
◊ 1.230 μέτρα περίφραξης τοποθετήθηκαν στον Ακάμα και 246 μέτρα στο Τρόοδος
◊ 0,92 εκτάρια του οικοτόπου στον Ακάμα, 0,35 εκτάρια στη Μαδαρή και 8,5 εκτάρια στο Τρόοδος δέχθηκαν
ήπιους δασοκομικούς χειρισμούς για την καταπολέμηση της ανταγωνιστικής βλάστησης
◊ Τοποθετήθηκαν 10 ενημερωτικές πινακίδες που απαγορεύουν το άναμμα φωτιάς, έγινε συντήρηση
αντιπυρικών ζωνών στον οικότοπο, ενώ ανακατασκευάστηκε και μία αντιπυρική ζώνη στην αναδάσωση με
Juniperus oxycedrus (κοντά στο χωριό Κάτω Αμίαντος)
◊ Περίπου 7-9 εκτάρια του οικοτόπου με Αόρατο επωφελήθηκαν από τα μέτρα που λήφθησαν για την πρόληψη
των πυρκαγιών
◊ Τοποθετήθηκαν 17 κάδοι απορριμμάτων
◊ Εγκαταστάθηκαν 16 ενημερωτικές πινακίδες και 20 κατευθυντήριες πινακίδες
◊ Τοποθετήθηκαν 10 πινακίδες που επεξηγούν τις παρεμβάσεις διατήρησης
(3 για τα περιοριστικά εμπόδια, 6 για τις αναδασώσεις, 1 για την Τράπεζα Σπερμάτων στο Τρόοδος)
◊ Εγκαταστάθηκαν 25 περιοριστικά εμπόδια στον Ακάμα, 30 στην αναδάσωση στα Μακριά Κοντάρκα (Τρόοδος)
και 320 στην περιοχή Χιονίστρα (Τρόοδος)
◊ Κατασκευάστηκαν δύο υδατοδεξαμενές, χωρητικότητας 90 τόνων ή κάθε μία, με προσαρμοσμένους
πυροσβεστικούς κρουνούς στον Ακάμα (στον κόλπο της Λάρας και στον εκδρομικό χώρο στις Σμιγιές)
◊ Έγινε τεχνητή κάλυψη 60 επιλεγμένων δενδρυλλίων ώστε να προστατευθούν στο ΕΔΠ Τροόδους
(Μακριά Κοντάρκα)
◊ Έγιναν 19 περιφράξεις για την προστασία 30 ατόμων Juniperus phoenicea από τη βόσκηση στον Ακάμα
◊ Έγιναν μικρής κλίμακας τροποποιήσεις αναγλύφου για την προστασία από τη διάβρωση 30 ατόμων κάθε
είδους Juniperus σε κάθε περιοχή
◊ Τοποθετήθηκαν περίπου 200 μέτρα δίχτυα σκίασης κατά μήκος των γραμμών φύτευσης στην αναδάσωση
της Μαδαρής, παρέμβαση που θα παρέχει προστασία σε 76 άτομα
◊ Ποτίστηκαν 30 δενδρύλλια σε κάθε περιοχή κατά τη διάρκεια ακραίων συνθηκών ξηρασίας ώστε να αυξηθεί
το ποσοστό επιβίωσής τους
◊ Παράχθηκαν 200 δενδρύλλια Juniperus foetidissima, 930 Juniperus excelsa, 970 Juniperus oxycedrus και 2.000
Juniperus phoenicea
◊ Φυτεύτηκαν 910 δενδρύλλια Juniperus phoenicea στον Ακάμα, 285 δενδρύλλια Juniperus foetidissima, και 328
Juniperus oxycedrus στο Τρόοδος και 355 δενδρύλλια Juniperus excelsa στη Μαδαρή
◊ Φυτεύτηκαν 315 δενδρύλλια χαρακτηριστικών ειδών του οικοτόπου στο Τρόοδος, 25 στον Ακάμα, και 105
στη Μαδαρή
◊ Συλλέχθηκαν περίπου 15 κιλά σπόρων Juniperus (5 κιλά Juniperus foetidissima, 3,35 κιλά Juniperus oxycedrus,
3,35 κιλά Juniperus excelsa, και 3 κιλά Juniperus phoenicea) και αποθηκεύθηκαν δώδεκα παρτίδες σπόρων
στην τράπεζα σπερμάτων που ανεγέρθηκε στον Αμίαντο
◊ Εκατοντάδες μαθητές επισκέφθηκαν το Βοτανικό Κήπο Τροόδους και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Τροόδους και ενημερώθηκαν (15 επισκέψεις σχολείων)
◊ Διανεμήθηκαν 500 αντίτυπα του εκπαιδευτικού υλικού
◊ Διανεμήθηκαν 1.000 αντίτυπα του ντοκιμαντέρ για τον οικότοπο με Αοράτους στην Κύπρο
◊ Διανεμήθηκαν 300 αντίγραφα των οδηγιών προστασίας και αποκατάστασης των δασών Αοράτου στην Κύπρο
◊ Έγιναν 5 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύθηκαν 11 άρθρα και 3 δελτία τύπου σε τοπικές
ή εθνικές εφημερίδες και περιοδικά
◊ Περισσότεροι από 10.000 χρήστες του διαδικτύου ενημερώθηκαν
◊ Διανεμηθήκαν 3.000 ενημερωτικά δελτία και 4.000 ενημερωτικά φυλλάδια για το έργο
◊ Οργανώθηκαν 3 συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες, 4 συναντήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, ένα
εργαστήρι εμπειρογνωμόνων και η τελική ενημερωτική ημερίδα.
16

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
Παρόλο που το έργο LIFE+ ‘Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560*
(Ενδημικά δάση με Juniperus spp.) στην Κύπρο’, έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο, οι δραστηριότητες διατήρησης
που εφάρμοσε το έργο θα συνεχιστούν και στο μέλλον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη
προστασία αυτού του οικοτόπου προτεραιότητας.
Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου και οι αρμόδιες αρχές, συγκεκριμένα το Τμήμα Δασών και το Τμήμα
Περιβάλλοντος, θα στηριχθούν στο μετά-LIFE Σχέδιο Διατήρησης για να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους
ώστε να εξασφαλίσουν:

* Τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και της γνώσης που αποκτήθηκε σε όλους τους
ενδιαφερόμενους ερευνητές και υπεύθυνους διαχείρισης

* Τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δράσεων διατήρησης που εφαρμόστηκαν στην Κύπρο
Τα διεθνή δίκτυα συνεργασίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου JUNIPERCY θα παίξουν
σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή, ως σημείο επαφής και διαβούλευσης για τη διατήρηση και διαχείριση
των οικοτόπων Αοράτου στην Κύπρο και τη Μεσόγειο.
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NATURA 2000
To δίκτυο NATURA 2000 είναι ένα
πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας της φύσης
το οποίο συστάθηκε δυνάμει της Οδηγίας
των Οικοτόπων του 1992 (Οδηγία 92/43/
ΕΟΚ). Αποτελείται από περίπου 26.000
προστατευόμενες περιοχές που καλύπτουν
το 18% της ξηράς και σημαντικές θαλάσσιες
εκτάσεις. Στόχο έχει να διασφαλίσει τη
μακροπρόθεσμη διατήρηση των πλέον
πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και
οικοτόπων της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας
συγχρόνως ότι η μελλοντική διαχείρισή
τους θα είναι οικολογικά και οικονομικά
βιώσιμη. Αποτελείται από Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης (SAC: Special Areas of Conservation) που ορίζονται από τα κράτη
μέλη βάσει της Οδηγίας των Οικοτόπων
καθώς και Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(SPA: Special Protection Areas) που
ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία
2009/147/ΕΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ) για τη
διατήρηση των άγριων πτηνών.

ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

είναι το χρηματοδοτικό μέσο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη
έργων για το περιβάλλον και τη
διατήρηση της φύσης σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1992, έχει
χρηματοδοτήσει περίπου 4.171 έργα,
συμβάλλοντας με 3,4 δισεκατομμύρια
ευρώ.

SCI είναι:

Τόπος κοινοτικής σημασίας χάριν στους
οικοτόπους, τη χλωρίδα και την πανίδα
που περιέχει. Μέσα σε αυτόν θα πρέπει
να διασφαλίζεται η διατήρηση των
οικοτόπων και των ειδών. Καθορίζονται
στην Οδηγία της ΕΕ για τους Οικοτόπους
(92/43/ΕOΚ).

SPA είναι:

Περιοχή ειδικής προστασίας για τα
πτηνά. Μέσα σε αυτήν είδη πουλιών
τα οποία είναι σπάνια, απειλούμενα ή
αποδημητικά, υπόκεινται σε ειδικά μέτρα
διατήρησης. Ορίζονται στην Οδηγία της
ΕΕ για τα άγρια πτηνά (2009/147/ΕΚ).

Η Οδηγία για τους
Οικοτόπους

προστατεύει πάνω από 1.000 ζώα και
είδη φυτών και πάνω από 200 ‘τύπους
οικοτόπων’, δηλαδή ιδιαίτερους τύπους
δασών, λιβαδιών, υγροτόπων, κλπ. Αυτοί
οι οικότοποι, είτε είναι εξολοκλήρου
φυσικοί ή ημιφυσικοί, έχουν ιδιαίτερη
σημασία για την Ευρώπη, επειδή
κινδυνεύουν με εξαφάνιση, έχουν
περιορισμένη φυσική κατανομή ή γιατί
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα
μιας βιογεωγραφικής περιοχής.

