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Αντικείµενο του Προγράµµατος 
Το αντικείµενο του προγράµµατος είναι η δηµιουργία ενός Πιλοτικού ∆ικτύου ‘Μικρο-Αποθεµάτων Φυτών’ 
στη ∆υτική Κρήτη (περιοχή Νοµαρχίας Χανίων). Το δίκτυο θα αποτελείται από 7 ‘αποθέµατα’ (καθένα µε 
έκταση µικρότερη των 10 εκταρίων). Τα ‘αποθέµατα’ θα εγκατασταθούν σε δηµόσια έκταση και θα 
περιλαµβάνουν σηµαντικά τµήµατα (ή το σύνολο) του πληθυσµού των φυτών-στόχων (από το µοναδικό 
πληθυσµό ή τον σηµαντικότερο στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι πληθυσµοί του ιδίου είδους). Οι 
ακριβείς τοποθεσίες των ‘αποθεµάτων’ θα επιλεγούν από ένα σύνολο 14 γνωστών πληθυσµών που όλοι 
βρίσκονται εντός των ορίων 3 προτεινόµενων Περιοχών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (περιοχές δικτύου ΦΥΣΗ 
2000): Γραµβούσα (GR4340001), Ελαφόνησος (GR4340002), Λευκά Όρη (GR4340008). Τα 6 από τα 7 
‘Μικρο-Αποθέµατα’ θα αφορούν αντίστοιχα ένα από τα 6 φυτικά είδη Κοινοτικής προτεραιότητας (Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ) που απαντούν στην περιοχή της Νοµαρχίας Χανίων, δηλαδή: 1. * Androcymbium rechingeri 
Greuter, 2. * Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter, 3. * Bupleurum kakiskalae Greuter, 4. * Cephalanthera 
cucullata Boiss. & Heldr., 5. * Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson, 6. * Nepeta sphaciotica P. H. 
Davis. Το 7ο ‘απόθεµα’ θα περικλείει τµήµα ή ολόκληρη την έκταση του οικοτόπου προτεραιότητας 9370, * 
∆άση φοινίκων του γένους Phoenix, στην περιοχή GR4340002. Εκτός από τα προαναφερθέντα είδη και 
οικότοπο, τα ‘µικρο-αποθέµατα’ θα περιλαµβάνουν έναν ικανό αριθµό άλλων σηµαντικών φυτών (ενδηµικά, 
σπάνια και απειλούµενα είδη). 

∆ράσεις και Μέσα που προβλέπονται 
Η δηµιουργία του Πιλοτικού ∆ικτύου ‘Μικρο-Αποθεµάτων Φυτών’ θα υλοποιηθεί µε περιφράξεις, φύλαξη και 
επιτόπια εφαρµογή ήπιων διαχειριστικών µέτρων. Μόνιµες δειγµατοεπιφάνειες και αυτόµατοι σταθµοί θα 
εγκατασταθούν σε κάθε ‘απόθεµα’ για τη διαχρονική παρακολούθησή τους. Θα ληφθούν επίσης πρόσθετα, 
συµπληρωµατικά µέτρα για την εκτός τόπου διαχείριση των ειδών-στόχων. 
Η λειτουργία του ∆ικτύου θα συµπληρώνεται µε την πληροφοριακή εκστρατεία που θα έχει έδρα στο Κέντρο 
Επισκεπτών του ΜΑΙΧ, κοντά στα Χανιά (αλλά και στον Αλπικό Βοτανικό Κήπο που θα δηµιουργηθεί στον 
Οµαλό). Στόχοι της εκστρατείας είναι: η διάχυση των αποτελεσµάτων και η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού και ιδιαίτερα των νέων. 

Αναµενόµενα Αποτελέσµατα 
1. Η προστασία και η ορθή διαχείριση του Πιλοτικού ∆ικτύου ‘Μικρο-Αποθεµάτων Φυτών’. 
2. Η εφαρµογή ενός συστήµατος πληροφοριών ποσοτικών δεδοµένων (βάση δεδοµένων και εφαρµογές) για τη 
µελλοντική αειφορική διαχείριση και διεύρυνση του δικτύου. 
3. Η ενεργός συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων ως αποτέλεσµα της αυξηµένης εκτίµησης και ευαισθησίας 
σχετικά µε τη σηµασία της προστασίας της φύσης. Η ενηµέρωση και η συνεργασία µε τις τοπικές κοινότητες 
και συγκεκριµένες οµάδες: τοπικές αρχές και διοικήσεις, βοσκούς, ορειβάτες, φυσιολάτρες, οικοπεριηγητές και 
οργανωτές/πράκτορες οικοτουρισµού, καθηγητές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και µαθητές και νέους. 
4. Η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης του δικτύου ‘µικρο-αποθεµάτων φυτών’ σε άλλες περιοχές της 
Κρήτης αλλά και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας που παρουσιάζουν µεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον στα 
πλαίσια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 
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