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ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRETAPLANT
Θ Ελλάδα διακζτει μια εξαιρετικά πλοφςια χλωρίδα με περίπου 6500 είδθ και υποείδθ
φυτών, από τα οποία 1341 είναι ενδθμικά (απαντοφν δθλαδι μόνο ςτθν Ελλάδα και
πουκενά αλλοφ ςτον κόςμο, δθλ. ποςοςτό ενδθμιςμοφ 20,6%). ε απόλυτουσ αρικμοφσ θ
ελλθνικι χλωρίδα είναι 2θ ςτθν Ευρϊπθ (μετά τθν Λςπανία) αλλά 1θ αναλογικά προσ τθν
ζκταςι τθσ. τθν Κριτθ απαντοφν περίπου 2250 είδθ και υποείδθ φυτών από τα οποία 240
(10,7%) είναι ενδθμικά του νθςιοφ.
H Κοινοτικι Οδθγία Ειδών και Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ περιλαμβάνει 28 φυτικά είδθ
προτεραιότθτασ τθσ Ελλάδασ: 8 απαντοφν ςτθν Κριτθ, 6 από αυτά φφονται ςτο Νομό
Χανίων (και μάλιςτα τα 5 ΜΟΝΟ ςτα Χανιά και πουκενά αλλοφ ςτον κόςμο). το νομό Χανίων
απαντοφν επίςθσ και 4 τφποι οικοτόπων προτεραιότθτασ ενϊ ζχουν ιδρυκεί 13 (από το
ςφνολο των 239 τθσ Ελλάδασ) ΣΟΠΟΛ ΚΟΛΝΟΣΛΚΘ ΘΜΑΛΑ (ΣΚ) που ανικουν ςτο
Πανευρωπαϊκό Δίκτυο ΦΤΘ 2000 (με ςυνολικι ζκταςθ που αντιπροςωπεφει περίπου το
40% τθσ επιφάνειασ του Νομοφ). Σα Χανιά ζχουν λοιπόν τθν τφχθ να φιλοξενοφν ζνα
ςθμαντικό κθςαυρό βιοποικιλότθτασ τθσ Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ φφςθσ.
Σο Πρόγραμμα CRETAPLANT - Πιλοτικό Δίκτυο ‘Μικρο-Αποκεμάτων’ Φυτών ςτθ Δυτικι
Κριτθ’ (LIFE04NAT_GR_000104) αποτελεί τθν πρϊτθ προςπάκεια εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα
τθσ καινοφριασ ιδζασ των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν (ΜΑΦ), με ςτόχο τθν προςταςία των
6 φυτών Κοινοτικισ προτεραιότθτασ και 1 οικοτόπου προτεραιότθτασ (9370, *Δάςθ
φοινίκων του γζνουσ Phoenix) του Νομοφ Χανίων. Χρθματοδοτικθκε κατά 75% από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και κατά 25% από Εκνικοφσ πόρουσ και υλοποιικθκε ςτο διάςτθμα
1.9.2004 ζωσ 31.12.2007 από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΚΠΑ,
Δικαιοφχοσ), το Μεςογειακό Αγρονομικό Λνςτιτοφτο Χανίων (ΜΑΙΧ), τθ Διεφκυνςθ Δαςϊν
Χανίων (ΔΔΧ) και το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΠΣΑΚ).

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΜΙΚΡΟ-ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ ΦΤΣΩΝ;
Σα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν, ΜΑΦ, είναι μια ςχετικά πρόςφατθ ςφλλθψθ και ςυνιςτοφν
μια καινοτόμο προςζγγιςθ για τθ διατιρθςθ και διαχείριςθ των απειλοφμενων και ςπάνιων
φυτϊν. Θ ιδζα του μικρο-αποκζματοσ (Microreserva de Flora) αναπτφχκθκε από τον Emilio
Laguna ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, ςτθν Περιφζρεια τθσ Βαλζνςια (Λςπανία) και
εφαρμόςτθκε για πρϊτθ φορά ςυςτθματικά το 1994 ςτα πλαίςια ενόσ ευρωπαϊκοφ
προγράμματοσ LIFE.
Σα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν είναι περιοχζσ με ζκταςθ μικρότερθ από 20 ha (200
ςτρζμματα), ζχουν κακοριςμζνο νομικό κακεςτϊσ και, με τθ μορφι ενόσ δικτφου,
αποςκοποφν (1) ςτθν προςταςία επιλεγμζνων τμθμάτων πλθκυςμϊν των απειλοφμενων ι
ςπάνιων ειδϊν και (2) ςτθν εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ για
τθν κατανόθςθ των μακροπρόκεςμων πλθκυςμιακϊν μεταβολϊν, τον εφοδιαςμό με
γενετικό υλικό (εκτόσ τόπου - ex situ – διατιρθςθ) των τοπικϊν Σραπεηϊν περμάτων και τθ
μετατροπι των περιοχϊν αυτϊν ςε εςτιακά κζντρα δραςτθριοτιτων διατιρθςθσ και
περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ (επανειςαγωγι ειδϊν, ενίςχυςθ ι μετεγκατάςταςθ
πλθκυςμϊν φυτϊν, επιτόπια – in situ – διαχείριςθ, περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ).
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Ζνα μωςαϊκό δίκτυο μικρϊν προςτατευόμενων περιοχϊν (και θ ιδζα των ΜΑΦ γενικότερα)
πρζπει να κεωρθκεί ςαν εργαλείο διαχείριςθσ που ςυμπλθρώνει τθν ευρφτερα αποδεκτι
ςτρατθγικι των ‘μεγάλων περιοχϊν’, όπωσ πρόςφατα ζχει υιοκετθκεί και υλοποιείται με το
Πανευρωπαϊκό Δίκτυο προςταςίασ ΦΤΘ 2000. Κατά τθν τελευταία δεκαετία, θ ιδζα των
ΜΑΦ ζχει αποκτιςει ςθμαντικι αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Εντοφτοισ,
εκτόσ από το εκτεταμζνο δίκτυο ΜΑΦ ςτθ Βαλζνςια (που ςιμερα αρικμεί περίπου 250), τα
Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν μόνον ςποραδικά υλοποιοφνται ςε άλλεσ, χλωριδικά πλοφςιεσ,
περιοχζσ.

ΣΑ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ ΦΤΣΑ
Androcymbium rechingeri (Liliaceae)
Πολυετζσ βολβϊδεσ γεϊφυτο, μικροφ μεγζκουσ (φψοσ
ζωσ 10 cm) με φφλλα μικουσ μζχρι 15 cm. Κάκε φυτό
ζχει ςυνικωσ περιςςότερα από 4 εντυπωςιακά άνκθ,
λευκά, με λεπτζσ μωβ ρίγεσ. Ανκίηει Δεκζμβριο –
Φεβρουάριο και το υπζργειο τμιμα του φυτοφ
ξεραίνεται το καλοκαίρι. Απαντά ςε μικρζσ περιοχζσ
ςτισ παραλίεσ τθσ Δ. Κριτθσ (Ιμερθ Γραμβοφςα,
Φαλάςςαρνα, Ελαφόνθςοσ).

Anthemis glaberrima (Compositae)
Μικρό, ετιςιο αρωματικό φυτό με βλαςτοφσ φψουσ 230 cm και πολλά μικρά άνκθ. Φυτρϊνει το
φκινόπωρο, ανκίηει τθν άνοιξθ (Απρίλιο – Μάιο) και
ξεραίνεται το καλοκαίρι. Απαντά ςυνικωσ μζςα ςε
κοιλότθτεσ αςβεςτολικικϊν παρακαλάςςιων βράχων,
ςτισ νθςίδεσ Ιμερθ και Άγρια Γραμβοφςα τθσ Δ.
Κριτθσ.
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Bupleurum kakiskalae (Umbelliferae)
Φυτό πολυετζσ αλλά μονοκαρπικό, που δθλαδι
ανκίηει και καρποφορεί μόνο μία φορά ςτθ διάρκεια
τθσ ηωισ του και μετά ξεραίνεται. Ανκίηει Λοφλιο Αφγουςτο και ςχθματίηει μία εντυπωςιακι ταξιανκία
φψουσ 1 m περίπου με μικρά κίτρινα άνκθ. Οι ςπόροι
του ωριμάηουν από τον Οκτϊβριο ζωσ το Νοζμβριο.
Είναι χαςμόφυτο και απαντά μόνο ςε 2 τοποκεςίεσ
των Λευκϊν Ορζων (Λινοςζλι & Ποριά), ςε ςχεδόν
κατακόρυφουσ αςβεςτολικικοφσ βράχουσ.

Cephalanthera cucullata (Orchidaceae)
Πολυετζσ ποϊδεσ φυτό, με περιπλεκόμενα ριηϊματα.
Θ εμφάνιςθ και αφξθςθ των υπζργειων τμθμάτων του
φυτοφ γίνεται τθν άνοιξθ, περιςταςιακά και
ακανόνιςτα (δεν ανκίηει δθλαδι κάκε χρόνο). Σο φψοσ
του φτάνει ςυνικωσ τα 20 cm και παράγει ζωσ 24
λευκορόδινα άνκθ από το Μάιο ζωσ τον Λοφνιο. Οι
κάψεσ ωριμάηουν τον Λοφλιο και τα υπζργεια μζρθ του
φυτοφ ξεραίνονται. Απαντά ςε δαςϊδεισ τοποκεςίεσ
ςτουσ 3 μεγάλουσ ορεινοφσ όγκουσ τθσ Κριτθσ, ςε
υψόμετρο 700-1500 m.

Hypericum aciferum (Guttiferae)
Πολυετισ, χαμθλόσ και ζρπων, χαςμοφυτικόσ κάμνοσ,
με φψοσ 20-30 cm και μικοσ ζωσ 130 cm. Εμφανίηει
παρατεταμζνθ ανκοφορία (πολλά μικρά κίτρινα
άνκθ), από τον Λοφνιο ζωσ τον Οκτϊβριο και οι ςπόροι
του ωριμάηουν από τον Νοζμβριο ζωσ τον Δεκζμβριο.
Απαντά ςυνικωσ ςε παρακαλάςςια βράχια, μόνο
ςτθν περιοχι των φακίων (ςε μια παραλιακι ηϊνθ
ανάμεςα ςτθ οφγια και τθν Αγία Ρουμζλθ).

Nepeta sphaciotica (Labiatae)
Πολυετισ αρωματικόσ κάμνοσ, με πολυάρικμα
ανκοφόρα ςτελζχθ φψουσ ζωσ 20 cm. Ανκίηει τον
Αφγουςτο και τα άνκθ του είναι λευκά με
πορφυρορόδινεσ κθλίδεσ. Σα ςπζρματά του
ωριμάηουν το επτζμβριο και το φυτό παραμζνει
καλυμμζνο από το χιόνι για περίπου 6 μινεσ. Απαντά
μόνο ςε μία γυμνι, πετρϊδθ πλαγιά, ςε υψόμετρο
2300 m, βόρεια τθσ κορυφισ βουριχτι των Λευκϊν
Oρζων.
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Phoenix theophrasti (Palmae)
Φυτό δίοικο (άτομα δθλαδι που φζρουν μόνο
αρςενικά ι μόνο κθλυκά άνκθ). Φτάνει ςε φψοσ 10 m,
παράγει παραφυάδεσ και εμφανίηει ςυχνά
περιςςότερουσ από ζναν κφριουσ κορμοφσ. Ανκίηει
από τον Απρίλιο ζωσ το Μάιο και οι ςπόροι του
ωριμάηουν τον Οκτϊβριο. Ο φοίνικασ του
Κεόφραςτου είναι ο μοναδικόσ αυτοφυισ φοίνικασ
τθσ Ευρϊπθσ. Απαντά ςτθν Κριτθ και ςτθ ΝΔ Σουρκία,
ςε περίπου 20 παρακαλάςςιεσ περιοχζσ (ςυνικωσ ςε
αμμϊδθ και υγρά εδάφθ).
Σα 5 από τα 7 φυτά – ςτόχοι του Προγράμματοσ είναι ενδθμικά είδθ του Νομοφ Χανίων, το
6ο (θ Cephalanthera cucullata) είναι ενδθμικό τθσ Κριτθσ και το 7ο (Phoenix theophrasti)
υπενδθμικό τθσ Ελλάδασ (Κριτθ) και τθσ Σουρκίασ (παράλια Μ. Αςίασ). Όλα
περιλαμβάνονται ςτο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλοφμενων Φυτών τθσ Ελλάδασ (1995) και
μάλιςτα τα 6 ωσ ‘απειλοφμενα’, ο δε φοίνικασ ωσ ‘τρωτό’. Επιπλζον, θ Anthemis
glaberrima και το Bupleurum kakiskalae ζχουν περιλθφκεί ςτα 50 πλζον απειλοφμενα φυτά
των νθςιϊν τθσ Μεςογείου (The Top 50 Mediterranean Island Plants, 2005).

ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ CRETAPLANT
Σα Μικρο-Αποκζματα τθσ Δυτικισ Κριτθσ (Νομόσ Χανίων)
Μετά από λεπτομερι καταγραφι άνω των 20 τοποκεςιών για τα είδθ/οικότοπουσςτόχουσ, εκτιμικθκε το μζγεκοσ κάκε πλθκυςμοφ, οι απειλζσ και τα γενικότερα οικοτοπικά
χαρακτθριςτικά και αποφαςίςτθκαν οι ακριβείσ κζςεισ των 7 Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν.
Όλα τα ΜΑΦ βρίςκονται ςε εκτάςεισ που ανικουν ςτο Δθμόςιο και επιπλζον
περιλαμβάνονται ςτουσ ακόλουκουσ ΣΚ (Δίκτυο ΦΤΘ 2000), Πίνακασ 1.
Πίνακασ 1 – Σόποι Κοινοτικισ θμαςίασ εντόσ των οποίων εγκαταςτάκθκαν τα 7 ΜΑΦ
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ΚΩΔΙΚΟ

ΟΝΟΜΑ ΣΚ

ΕΚ (ha)

GR4340001

ΘΜΕΡΘ ΚΑΛ ΑΓΡΛΑ ΓΡΑΜΒΟΤΑ – ΣΘΓΑΝΛ ΚΑΛ
ΦΑΛΑΑΡΝΑ – ΠΟΝΣΛΚΟΝΘΛ, ΟΡΜΟ ΛΛΒΑΔΛΑ-ΒΛΓΛΛΑ

5.781,30

GR4340002

ΝΘΟ ΕΛΑΦΟΝΘΟ ΚΑΛ ΠΑΡΑΚΣΛΑ ΚΑΛΑΛΑ ΗΩΝΘ

271,79

GR4340008

ΛΕΤΚΑ ΟΡΘ ΚΑΛ ΠΑΡΑΚΣΛΑ ΗΩΝΘ

GR4340015

ΠΑΡΑΛΛΑ ΑΠΟ ΧΡΤΟΚΑΛΛΣΛΑ ΜΕΧΡΛ ΑΚΡΩΣΘΡΛΟ
ΚΡΛΟ

53.363,68
2.202,49

τθ ςυνζχεια καταςκευάςκθκαν οι λεπτομερειακοί χάρτεσ των ΜΑΦ, ςε ψθφιακό ςφςτθμα
GIS, εκπονικθκαν ςχζδια παρακολοφκθςθσ (που περιλαμβάνουν βαςικά ςτοιχεία
αναφοράσ για κάκε ΜΑΦ κακϊσ και τισ προβλεπόμενεσ δράςεισ παρακολοφκθςθσ ςχετικά
με το μζγεκοσ και τθ μεταβολι του μεγζκουσ του πλθκυςμοφ, τα ςχζδια δειγματολθψιϊν
και τισ μόνιμεσ δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ, τισ οικοτοπικζσ και μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ
και τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ) και ςυντάχκθκαν διαχειριςτικά
ςχζδια για κάκε ΜΑΦ ςτα οποία κακορίηονται τα μζτρα διαχείριςθσ, κατά περίπτωςθ,
κακϊσ και το χρονοδιάγραμμά τουσ.
Ακολοφκθςε θ εγκατάςταςθ των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτών ςτο πεδίο, με ζργα
οριοκζτθςθσ (με μικρζσ τριγωνικζσ πινακίδεσ), περίφραξθσ (μόνο ςτα ΜΑΦ Cephalanthera
και Bupleurum) και τοποκζτθςθσ πινακίδων κατεφκυνςθσ και ενθμζρωςθσ (παράδειγμα ςτθ
φωτογραφία κάτω δεξιά). Οι πινακίδεσ ενθμζρωςθσ είναι δίγλωςςεσ (ελλθνικά – αγγλικά)
και τοποκετικθκαν εκτόσ από τθν ‘είςοδο’ του ΜΑΦ και ςε διάφορα ςθμεία ςυχνισ
προςπζλαςθσ (χωριά, παραλίεσ, διαςταυρϊςεισ κλπ). Σαυτόχρονα προςελιφκθςαν και
τοποκετικθκαν φφλακεσ.

ΜΑΦ Phoenix theophrasti
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Πίνακασ 2 – Σα Μικρο-Αποκζματα τθσ Δυτικισ Κριτθσ
(ΕΚ: ζκταςθ, ΤΨ: υψόμετρο, ΑΑ: αρικμόσ ατόμων του φυτοφ-ςτόχου, ΧΛ: αρικμόσ φυτικϊν ειδϊν, ΕΦ: αρικμόσ
ενδθμικϊν ειδϊν, ΟΛΚ: αρικμόσ τφπων οικοτόπων, ΚΔ: Κατάςταςθ Διατιρθςθσ ΜΑΦ, FV: Λκανοποιθτικι, U2:
Μθ ικανοποιθτικι – κακι)

ΜΑΦ

ΣΚ

ΕΚ (ha)

ΤΨ (m)

ΑΑ

ΧΛ

ΕΦ

ΟΙΚ

ΚΔ

Androcymbium rechingeri

GR4340002

2,2

8-20

~ 350.000

110

3

3

FV

Anthemis glaberrima

GR4340001

4,4

0-40

~ 100.000

116

3

4

FV

Bupleurum kakiskalae

GR4340008

1,0

1450-1550

~ 100

48

16

4

FV

Cephalanthera cucullata

GR4340008

12,1

1200-1380

~ 150

141

8

3

FV

Hypericum aciferum

GR4340008

6,5

0-300

~ 300

134

8

5

FV

Nepeta sphaciotica

GR4340008

5,2

2230-2350

~ 30.000

63

32

2

FV

Phoenix theophrasti

GR4340015

7,9

0-20

48

195

9

6

U2

τον Πίνακα 2 παρουςιάηονται τα κφρια δεδομζνα για κάκε ΜΑΦ όπωσ και θ εκτίμθςθ για
τθν Κατάςταςθ Διατιρθςθσ. Θ ΚΔ ςτα 6 πρϊτα είναι ικανοποιθτικι παρά τισ ςυγκεκριμζνεσ
απειλζσ που αναφζρονται ςτθν επόμενθ ενότθτα. Μοναδικι εξαίρεςθ το ΜΑΦ Phoenix
theophrasti του οποίου ο πλθκυςμόσ είναι ιδιαίτερα μικρόσ και οικολογικά
καταπονοφμενοσ και επιπλζον δεν εμφανίηεται καρποφορία οφτε αναγζννθςθ.
Σο μζγεκοσ των πλθκυςμών των 7 φυτϊν ςτα ΜΑΦ μπορεί να υπαχκεί ςε 2 κατθγορίεσ: (Α)
Androcymbium rechingeri, Anthemis glaberrima και Nepeta sphaciotica με μεγάλουσ
αρικμοφσ και (Β) Bupleurum kakiskalae, Cephalanthera cucullata, Hypericum aciferum και
Phoenix theophrasti με μικροφσ αρικμοφσ. τθ δεφτερθ ομάδα είναι προφανισ ο κίνδυνοσ
εξαφάνιςθσ αλλά και ςτθν πρϊτθ θ μεν Anthemis glaberrima είναι φυτό ετιςιο με πολφ
μεγάλεσ ετιςιεσ διακυμάνςεισ ενϊ θ Nepeta sphaciotica φφεται ςε αντίξοεσ κλιματικζσ
ςυνκικεσ και αντιμετωπίηει ιςχυρι πίεςθ βόςκθςθσ.
χετικά με το νομικό κακεςτώσ των ΜΑΦ (και παρά τθν προςταςία που τουσ προςφζρει θ
ζνταξι τουσ ςε ΣΚ) εκπονικθκε νομικι μελζτθ για τα νομικά εργαλεία διατιρθςθσ και
προςταςίασ τθσ φφςθσ ςτθν Ελλάδα. Θ μελζτθ κατζλθξε ςτθν πρόταςθ αξιοποίθςθσ του
κεςμοφ των Καταφυγίων Άγριασ Ηωισ (ΚΑΗ) και ςτθν παροφςα φάςθ υπάρχει ςε εξζλιξθ
διαδικαςία ‘νομιμοποίθςθσ’ των ΜΑΦ ωσ ΚΑΗ.
Παρά τθ μικρι ζκταςθ των 7 ΜΑΦ τθσ Δ. Κριτθσ, θ ςθμαςία τουσ ωσ μικρών κθςαυρών
βιοποικιλότθτασ καταδεικνφεται από τον μεγάλο χλωριδικό πλοφτο, τθν παρουςία ικανοφ
αρικμοφ άλλων ενδθμικϊν φυτϊν κακϊσ και τθν ποικιλότθτα τθσ βλάςτθςθσ (και του
τοπίου) όπωσ φαίνεται από τθ ςυνφπαρξθ διαφόρων τφπων οικοτόπων τθσ Οδθγίασ
92/43/ΕΟΚ.
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Οι απειλζσ, θ παρακολοφκθςθ και θ επιτόπια διαχείριςθ
Οι απειλζσ για τα φυτά-ςτόχουσ αλλά και για τισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ υψθλισ
βιοποικιλότθτασ είναι θ βόςκθςθ (πολλζσ φορζσ ανεξζλεγκτθ), θ τουριςτικι ανάπτυξθ με
τθν παράλλθλθ αλλαγι χριςεων γθσ, οριςμζνεσ τουριςτικζσ και λοιπζσ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ (ποδοπάτθςθ, ςυλλογι φυτϊν κλπ), οι πυρκαγιζσ και θ κλιματικι αλλαγι.
Οι απειλζσ αυτζσ γίνονται ιδιαίτερα ςοβαρζσ ςε ςυνδυαςμό τόςο με το μικρό μζγεκοσ
οριςμζνων πλθκυςμϊν που δυνθτικά καταλιγει ςε γενετικι διάβρωςθ και απειλεί με
εξαφάνιςθ ζνα είδοσ (π.χ. Bupleurum kakiskalae, Cephalanthera cucullata και Phoenix
theophrasti) όςο και με τισ βιολογικζσ ιδιαιτερότθτεσ των φυτϊν-ςτόχων (π.χ. θ Anthemis
glaberrima είναι ετιςιο φυτό με μεγάλεσ αναμενόμενεσ αλλά και καταγεγραμμζνεσ ετιςιεσ
διακυμάνςεισ των πλθκυςμϊν τθσ, το Bupleurum kakiskalae είναι φυτό μονοκαρπικό,
δθλαδι πολυετζσ μεν αλλά ανκίηει-καρπίηει μόνο μία φορά και μετά νεκρϊνεται οπότε θ
αναγζννθςθ νζων ατόμων είναι επιτακτικι για τθν αναγζννθςθ του πλθκυςμοφ, θ
Cephalanthera cucullata δεν ανκίηει κάκε χρόνο οπότε πάλι θ αναγζννθςθ είναι
προβλθματικι, ο Phoenix theophrasti τζλοσ δεν παρουςιάηει καρποφορία και αναγζννθςθ
ςτθν περιοχι τθσ Χρυςοςκαλίτιςςασ).
Πίνακασ 3 – Οι απειλζσ ςτα ΜΑΦ τθσ Δυτικισ Κριτθσ
ΜΑΦ

ΒΟΚΘΘ

ΣΟΤΡΙΜΟ

ΑΝΘ. ΔΡΑ.

ΠΤΡΚΑΓΙΑ

ΓΕΝ. ΔΙΑΒΡ.

ΚΛΙΜ. ΑΛΛ.

Androcymbium
Anthemis
Bupleurum
Cephalanthera
Hypericum
Nepeta
Phoenix
ΟΒΑΡΘ
ΜΕΣΡΛΑ
ΜΛΚΡΘ
ΕΛΑΧΛΣΘ

Θ ςοβαρότερθ απειλι είναι θ βόςκθςθ που δυςτυχϊσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Nepeta
sphaciotica δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί εφκολα λόγω τθσ εξαιρετικά δφςκολθσ
πρόςβαςθσ ςτθν περιοχι αλλά και των αντίξοων κλιματικϊν ςυνκθκϊν (χιονοκάλυψθ και
ιςχυροί άνεμοι) και τθσ μορφολογίασ του εδάφουσ που δεν επιτρζπουν τεχνικά ζργα
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περίφραξθσ. τισ περιπτϊςεισ όμωσ των Bupleurum kakiskalae και Cephalanthera cucullata
οι περιφράξεισ είχαν κεαματικά αποτελζςματα. το πρϊτο καταμετρικθκαν 83 νεαρά φυτά
μετά από 2 ζτθ μικρισ περίφραξθσ, δθλ. ςχεδόν διπλαςιαςμόσ του πλθκυςμοφ. τθ
δεφτερθ, θ ανάκαμψθ τθσ βλάςτθςθσ γενικότερα ςτθν περιοχι τθσ μεγάλθσ περίφραξθσ
(φωτογραφία αριςτερά κάτω) και θ εντυπωςιακι αφξθςθ των ανκοφοροφντων (και
καρποφοροφντων) ατόμων, που περίπου τριπλαςιάςκθκαν, αφ’ ενόσ ςτακεροποιεί τον
πλθκυςμό και αφ’ ετζρου αναμζνεται να ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ
ςτο μζλλον.
ΜΑΦ Cephalanthera cucullata

Μόνιμεσ δειγματοεπιφάνειεσ παρακολοφκθςθσ εγκαταςτάκθκαν ςε κάκε ΜΑΦ για τθ
διαχρονικι παρακολοφκθςθ πλθκυςμιακϊν και οικολογικϊν δεδομζνων (φωτογραφία
κάτω αριςτερά: ‘εικονικι’ επιφάνεια παρακολοφκθςθσ, δεξιά: εμφάνιςθ αρτιβλάςτων).
Επίςθσ εγκαταςτάκθκαν 9 αυτόματοι μικροςτακμοί καταγραφισ δεδομζνων και 53
αιςκθτιρεσ επιλεγμζνων μετεωρολογικϊν παραμζτρων για τθν παρακολοφκθςθ των
μικροκλιματικϊν ςυνκθκϊν (αλλά και, μεςοπρόκεςμα, τθσ κλιματικισ αλλαγισ).

ΜΑΦ Anthemis glaberrima
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Σθλεςκοπικι παρακολοφκθςθ
‘εικονικϊν’ επιφανειϊν
παρακολοφκθςθσ ςτο ΜΑΦ
Bupleurum kakiskalae

Λαμβάνονται

Μετεωρολογικόσ
μικροςτακμόσ ΜΑΦ
Bupleurum kakiskalae
(επάνω αριςτερά).
Kαταβίβαςθ δεδομζνων ςτο
ΜΑΦ Nepeta sphaciotica
(επάνω δεξιά).
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Θ εκτόσ τόπου διαχείριςθ
υμπλθρωματικά μζτρα για τθν εκτόσ τόπου (ex situ) διατιρθςθ και διαχείριςθ των ειδϊνςτόχων ιταν θ ςυλλογι ςπερμάτων, θ αποκικευςι τουσ ςτθν Σράπεηα Γενετικοφ Τλικοφ
του ΜΑΛΧ και θ ςφνταξθ πρωτοκόλλων φφτρωςθσ και αναπαραγωγισ φυταρίων. Σα
φυτάρια που παριχκθςαν καλλιεργοφνται ςτο Βοτανικό Κιπο του ΜΑΛΧ και ςτουσ 2
Αλπικοφσ Βοτανικοφσ Κιπουσ του Προγράμματοσ ςτα Λευκά Όρθ (Ομαλόσ και Ποριά).

πζρματα Phoenix theophrasti
(αριςτερά).

Ο Βοτανικόσ Κιποσ του ΜΑΛΧ (κάτω).

Ο Αλπικόσ Βοτανικόσ
Κιποσ ςτα Λευκά Όρθ.
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Θ πλθροφόρθςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ
Θ λειτουργία του Δικτφου των ΜΑΦ ςυμπλθρϊνεται με πλθροφοριακι εκςτρατεία που ζχει
ζδρα το Κζντρο Επιςκεπτϊν του ΜΑΛΧ όπου λειτουργεί και θ μόνιμθ ζκκεςθ του
Προγράμματοσ (κακϊσ και τουσ Αλπικοφσ Βοτανικοφσ Κιπουσ ςτα Λευκά Όρθ). τόχοι τθσ
εκςτρατείασ είναι: θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων και θ ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ του
κοινοφ και ιδιαίτερα των νζων, των μακθτϊν, των τοπικϊν αρχϊν (Διμων, Νομαρχίασ,
Περιφζρειασ), των τοπικϊν κοινωνιϊν, οικολογικϊν ςυλλόγων και ειδικϊν ομάδων όπωσ
οικοξεναγοί, τουριςτικοί πράκτορεσ, εκπαιδευτικοί, βοςκοί.
εμινάριο για εκπαιδευτικοφσ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ.

Προβολι ςε μακθτζσ τθσ ταινίασ
του CRETAPLANT ςτο Κζντρο
Επιςκεπτϊν του ΜΑΛΧ.
Πραγματοποιικθκε εκςτρατεία πλθροφόρθςθσ ςε 8 ςχολεία των περιοχϊν των ΜΑΦ και
διοργανϊκθκαν 2 Μακθτικζσ Εβδομάδεσ πλθροφόρθςθσ ςτο ΜΑΛΧ (Μάιοσ 2006 και 2007,
με πάνω από 1300 ςυμμετοχζσ μακθτϊν ςυνολικά), εκτυπϊκθκαν 7000 εκλαϊκευμζνα
20ςζλιδα φυλλάδια (ςτα ελλθνικά και αγγλικά) και 500 μεγάλεσ αφίςεσ που μοιράςτθκαν
ςε μακθτζσ, ςχολεία και επιςκζπτεσ του Κζντρου Πλθροφόρθςθσ όπωσ και τα 4000
μπλουηάκια (T-shirts) που καταςκευάςτθκαν με πρωτότυπα, ζγχρωμα ςχζδια των 7 ειδϊν
του Προγράμματοσ. Επίςθσ οργανϊκθκαν 3 θμερίδεσ δθμοςιοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ των
τοπικϊν αρχϊν, 2 ςεμινάρια επιμόρφωςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ και 1 οικοτουριςτικό ςεμινάριο με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ τουριςτικϊν
πρακτόρων
–
οικοξεναγϊν.
Επιπλζον
διοργανϊκθκε
ςυνάντθςθ
εργαςίασ
Εμπειρογνωμόνων (Experts Workshop), ζγινε θ παραγωγι εκλαϊκευμζνθσ ταινίασ βίντεο
(DVD),19λεπτθσ διάρκειασ (ςτα ελλθνικά με αγγλικοφσ υπότιτλουσ), με κζμα τθ διατιρθςθ
τθσ φφςθσ και τα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν. Σζλοσ, δθμιουργικθκε δίγλωςςοσ (ελλθνικάαγγλικά) ιςτοχϊροσ (website) του Προγράμματοσ, (http://cretaplant.biol.uoa.gr), που
φιλοξενεί το ςφνολο των δραςτθριοτιτων του CRETAPLANT αλλά και πρόςκετθ ςχετικι
πλθροφορία ενϊ παρουςιάςτθκαν εργαςίεσ/ανακοινϊςεισ ςε διεκνι επιςτθμονικά
ςυνζδρια και ετοιμάςτθκαν ζγχρωμα 4ςζλιδα φυλλάδια (με τεχνικά/επιςτθμονικά και
εκλαϊκευμζνα ςτοιχεία) για κακζνα από τα 7 ΜΑΦ.
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Οι άνκρωποι
Περιςςότεροι από 50
επιςτιμονεσ και τεχνικοί
(από πολλζσ και
διαφορετικζσ
ειδικότθτεσ) ζλαβαν
ενεργά μζροσ ςτθν
υλοποίθςθ του
Προγράμματοσ.
Πολλοί ιταν ακόμθ
και όςοι βοικθςαν
με

διάφορουσ τρόπουσ.
Λδιαίτερθ μνεία
οφείλεται ςτθν
Επιςτθμονικι
Επιτροπι (επάνω
φωτογραφία) αλλά
και ςτθ
υμβουλευτικι
Επιτροπι (με μζλθ
τουσ Δθμάρχουσ
των ΜΑΦ και

εκπροςϊπουσ
των ΤΠΕΧΩΔΕ και ΤΠΑΑΣ, φωτογραφία ςτο μζςον).
θμαντικι υπιρξε και θ βοικεια πολλϊν ξζνων εμπειρογνωμόνων (κάτω φωτογραφία).
Ζνα μεγάλο ευχαριςτώ ςε όλουσ! Θ εμπειρία του CRETAPLANT μάσ δίδαξε ότι εκτόσ από τθ
ςκλθρι δουλειά, το μυςτικό για τθν επιτυχία είναι θ ευρφτερθ δυνατι επιςτθμονικι
ςυνεργαςία αλλά και θ κοινωνικι ςυναίνεςθ και ςυνζργεια.
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