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Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE12 NAT/GR/000539 «Αποκατάσταση και 
Διατήρηση του οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Άρκευθου στο Εθνικό Πάρκο 
Πρεσπών στην Ελλάδα» που υλοποιείται από την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (δικαιούχος) και το 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (εταίρος). Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΔ Περιβάλλον 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον δικαιούχο και τον εταίρο. 

The present report has been prepared in the framework of the project «Restoration and 
Conservation of the Priority Habitat Type *9562 Grecian Juniper Woods in Prespa National Park, 
Greece» which is implemented by the Society for the Protection of Prespa (coordinating beneficiary) 
and the Greek Biotope/Wetland Centre (associated beneficiary). The project is funded by the DG 
Environment of the European Commission and the project beneficiaries. 
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This document may be cited as follows: 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο του έργου JunEx LIFE12 NAT/GR/000539 “Restoration and Conservation of the Priority 
Habitat Type *9562” υλοποιήθηκαν μια σειρά δράσεων αποκατάστασης του τύπου οικοτόπου μέσω 
σπορών και φυτεύσεων. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
των δράσεων αυτών από την έναρξή τους έως το τέλος του έργου και αποτελεί το παραδοτέο της 
δράσης D2 Monitoring programme for restoration works”. Συλλογή δεδομένων έγινε τα έτη 2015-
2017 μετά τη θερμή περίοδο κάθε έτους που είναι και η πλέον δυσμενής για τη φύτρωση και 
επιβίωση των αρτίφυτρων και των φυταρίων αντίστοιχα. Η συλλογή δεδομένων έγινε είτε 
απογραφικά είτε δειγματοληπτικά σε επαρκές δείγμα τόσο για τις σπορές όσο και για τις φυτεύσεις. 
Οι σπορές παρουσίασαν πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχίας παρά την προσεκτική προετοιμασία των 
σπερμάτων μετά από δοκιμές στο εργαστήριο και στο δάσος. Οι φυτεύσεις έγιναν με φυτάρια που 
προέρχονταν από σπέρματα που είχαν υποστεί την ίδια προετοιμασία παρουσίασαν ποσοστό 
επιτυχίας περί το 10%. Η πιθανότερη αιτία του χαμηλού ποσοστού επιτυχίας των σπορών και της 
σχετικά υψηλής θνησιμότητας των φυταρίων είναι οι υψηλές θερμοκρασίες ιδιαίτερα του θέρους 
του 2017. Η βόσκηση αγροτικών ζώων, παρότι σχετικά έντονη δεν φαίνεται να επηρέασε ουσιαστικά 
τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τεχνητή επανεγκατάσταση της υψηλής 
αρκεύθου (Juniperus excelsa) στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών είναι μάλλον δυσχερής και ότι εφόσον 
κρίνεται ως απαραίτητη είναι προτιμότερο να γίνεται με φυτεύσεις. Για τα επόμενα χρόνια 
προτείνεται η συνέχιση της παρακολούθησης για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της επιτυχίας των 
σπορών και  η συνέχιση της έρευνας για τον εντοπισμό των πιο αποδοτικών πρακτικών τεχνητής 
επανεγκατάστασης για την υψηλή άρκευθο.  

 

Abstract 

This report presents the results of the monitoring of the restoration actions of the priority habitat 
type “9562 Grecian Juniper Woods” that took place during JunEx LIFE12 NAT/GR/000539 
“Restoration and Conservation of the Priority Habitat Type *9562”. These actions were either 
seeding in plots or plantings. The monitoring lasted from 2015 until the end of the project with data 
collection after the hot summer period, in order to access the ability of plants to overcome the 
summer water deficit and the high temperatures. Depending on the number of the seeding plots or 
the number of seedlings to be monitored either full survey or sampling was implemented. Seedings 
had a very low success rate, despite the thorough preparation with lab and field tests of the seeds. 
Planting were made with seedlings from the same pool of carefully prepared seeds had a success 
rate of nearly 10%. The most probable cause of the low success rates is the very high temperatures 
of the summers of 2015 to 2017 and especially of the summer of 2017. Animal grazing and browsing 
had little or no effect at all. Those results imply that artificial restoration of Juniperus excelsa at the 
Prespa National Park is relatively difficult and that in case that is necessary to be performed, planting 
is the best choice. For the years ahead, the continuation of the monitoring is proposed for full 
evaluation of the seedings along with experimentation aiming at the discovery of the most successful 
restoration techniques for Juniperus excelsa. 
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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το τελικό παραδοτέο της δράσης “D2 Monitoring programme for 
restoration works” και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δράσης αποκατάστασης C2: “Restoration 
through production, planting and maintenance of seedlings” του έργου JunEx LIFE12 NAT/GR/000539 
“Restoration and Conservation of the Priority Habitat Type *9562”.  

 
Το μέτρο της επανεγκατάστασης της υψηλής αρκεύθου (Juniperus excelsa Bieb.) αντιστοιχεί στη 

δράση C2 του έργου JunEx: LIFE12 NAT/GR/000539 «Αποκατάσταση και Διατήρηση του οικοτόπου 
Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Άρκευθου στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών στην Ελλάδα». 
Αποτελεί δε μέρος της δέσμης μέτρων διαχείρισης και αποκατάστασης του τύπου οικοτόπου 
«Ελληνικά δάση άρκευθου» με κωδικό 9562 που αποτελεί υποκατηγορία του ευρύτερου τύπου 
οικοτόπου «Ενδημικά δάση με Juniperus spp» με κωδικό 9560. Ειδικότερα ακολουθεί τις 
κατευθύνσεις διατήρησης και αποκατάστασης των Ελληνικών δασών αρκεύθου, όπου προτείνεται η 
τεχνητή επανεγκατάσταση της υψηλής αρκεύθου σε θέσεις όπου η φυσική της αναγέννηση δεν 
είναι επαρκής και εφόσον οι αβιοτικές συνθήκες το επιτρέπουν.  

Αρχικά στο πλαίσιο του έργου JunEx είχε προβλεφθεί η επανεγκατάσταση της υψηλής αρκεύθου 
να γίνει μέσω φυτεύσεων. Ωστόσο, μετά από πληθώρα δοκιμών και σχετικής βιβλιογραφικής 
έρευνας προέκυψε ότι η παραγωγή βιώσιμου φυτευτικού υλικού είτε με αγενή πολλαπλασιασμό 
είτε με παραγωγή σπορόφυτων δενδρυλλίων είναι δυσχερής. Αναποτελεσματική βρέθηκε επισης 
και η μεταφύτευση δενδρυλλίων από φυσική αναγέννηση. Μετά από αυτά αποφασίστηκε η 
προσπάθεια τεχνητής εγκατάστασης της υψηλής αρκεύθου να γίνει κυρίως με σπορές σε πινάκια 
και μόνο κατά θέσεις με φυτεύσεις σπορόφυτων φυταρίων που φύτρωσαν, αναπτύχθηκαν και 
προετοιμάστηκαν στο εργαστήριο του ΤΕΙ Δασοπονίας Δράμας (Merou and Varsamis 2017). 

Συνολικά έγιναν σπορές σε περίπου 8130 πινάκια σε δυο φάσεις, στη φάση δοκιμής και στη φάση 
εφαρμογής. Η φάση δοκιμής κρίθηκε ως απαραίτητη για να αξιολογηθούν και μετά από τη δοκιμή 
σε πραγματικές συνθήκες, ποιοι από τους 60 χειρισμούς των σπερμάτων που έγιναν στο εργαστήριο 
παρουσίαζαν την υψηλότερη φυτρωτικότητα και υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης των αρτίφυτρων. Η 
φάση δοκιμής υλοποιήθηκε το χειμώνα του 2014 με τη σπορά 241 πινακίων με διαφορετικούς 
χειρισμούς των σπερμάτων μεταξύ των πινακίων. Από την δοκιμή αυτή και σε συνδυασμό με τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών προέκυψε ότι οι πιο αποτελεσματικοί χειρισμοί σε ό,τι 
αφορά την φύτρωση σπερμάτων ήταν οι (Merou and Varsamis 2017): 

 

 Εμβάπτιση των σπερμάτων για 20 λεπτά σε 10% διάλυμα Η2Ο2 ακολουθούμενη από 
εμβάπτιση σε διάλυμα Γιβεριλίνης (GA3) 400 ppm για 48 ώρες. 

 Τριβή των σπερμάτων για 6 δευτερόλεπτα ακολουθούμενη από εμβάπτιση των σπερμάτων 
για 2 ώρες σε 3% διάλυμα Η2Ο2. 

 Εμβάπτυση των σπερμάτων για 20 λεπτά σε 10% διάλυμα Η2Ο2 ακολουθούμενη από 
εμβάπτιση σε νερό για 48 ώρες. 

 
Η φάση της εφαρμογής υλοποιήθηκε τα έτη 2015-2016 οπότε και έγινε σπορά 7889 πινακίων με 

20 σπέρματα ανά πινάκιο στα οποία εφαρμόσθηκαν οι προαναφερθέντες τρεις καλύτεροι χειρισμοί 
σπερμάτων που βρέθηκαν ως οι πλέον αποδοτικοί από τη φάση της δοκιμής. Οι φυτεύσεις έγιναν τη 
χειμερινή περίοδο 2015-2016 με 1168 φυτάρια σε 27 θέσεις. 
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2. Μέθοδος παρακολούθησης 

Γενικός σκοπός της παρακολούθησης της αποκατάστασης είναι τόσο η συνολική όσο και η 
ειδικότερη αξιολόγηση της επιτυχίας των δράσεων που σχετίζονται με αυτή, δηλαδή των 
διαδικασιών συγκέντρωσης και επεξεργασίας του αναπαραγωγικού υλικού (σπέρματα), της 
επιλογής των θέσεων των πινακίων και των φυτεύσεων-μεταφυτεύσεων, της προετοιμασίας και της 
εφαρμογής της σποράς και της φύτευσης, των τυχόν μέτρων συντήρησης (π.χ. ποτίσματα) που 
εφαρμόσθηκαν και των μεταφυτρωτικών χειρισμών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα 
χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του συνόλου και των επιμέρους στοιχείων του μέτρου της 
αποκατάστασης του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 9562 «Ελληνικά δάση άρκευθου», το οποίο 
είναι πιθανό να χρειαστεί να εφαρμοσθεί ξανά.  

Η παρακολούθηση βασίζεται στην περιοδική καταγραφή του αριθμού και της ζωτικότητας των 
αρτίφυτρων και της επιβίωσης και αύξησης των φυταρίων. Τα ειδικότερα δεδομένα που 
καταγράφονται είναι: 

 
Πινάκια 

 Φύτρωση: αριθμός αρτίφυτρων ανά πινάκιο  

 Ύψος αρτίφυτρων (cm): Το ύψος κάθε φυταρίου ανά πινάκιο  

 Mέσο ύψος αρτίφυτρων (cm): Μέσο ύψος φυταρίου ανά πινάκιο 

 Κλίση: Η έκθεση της θέσης που βρίσκεται κάθε πινάκιο 

 Έκθεση: Η έκθεση της θέσης που βρίσκεται κάθε πινάκιο 

 Υψόμετρο: Το υψόμετρο της θέσης που βρίσκεται κάθε πινάκιο 

 Μέθοδος χειρισμού σπερμάτων κάθε πινακίου (μόνο στη φάση δοκιμής): Ο εργαστηριακός 
χειρισμός των σπερμάτων για την άρση του λήθαργου και την επιτάχυνση της φύτρωσης.  

 Παρατηρήσεις: Άλλα στοιχεία που μπορεί να επιδρούν στη φυτρωτικότητα και τη 
ζωτικότητα των αρτίφυτρων. 

Φυτεύσεις-μεταφυτεύσεις 

 Επιβίωση φυταρίου  

 Καθ’ ύψος αύξηση (cm): Το ύψος κάθε φυταρίου  

 Κλίση: Η έκθεση της θέσης που βρίσκεται κάθε πινάκιο 

 Έκθεση: Η έκθεση της θέσης που βρίσκεται κάθε πινάκιο 

 Υψόμετρο: Το υψόμετρο της θέσης που βρίσκεται κάθε πινάκιο 

 Παρατηρήσεις: Άλλα στοιχεία που μπορεί να επιδρούν στη φυτρωτικότητα και τη 
ζωτικότητα των αρτίφυτρων. 

 
Τα πινάκια στη φάση της δοκιμής ομαδοποιήθηκαν για την καλύτερη οργάνωση της 

παρακολούθησης και των τυχόν εργασιών συντήρησης τους, ενώ κάθε πινάκιο έχει έναν κωδικό. Τα 
πινάκια στη φάση της εφαρμογής οργανώθηκαν κατά θέση η οποία είχε έναν κωδικό και ένα δείκτη 
για τον αριθμό πινακίων. Όλα τα πινάκια είναι χαρτογραφημένα ενώ για τις θέσεις σποράς κατά τη 
φάση της εφαρμογής υπάρχει σκαρίφημα που διευκολύνει την εύρεσή τους. Λόγω του μεγάλου 
αριθμού των πινακίων στη φάση της εφαρμογής αυτά ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά στο 20% του 
αριθμού τους. Ειδικότερα, σε κάθε θέση επιλέγεται το 20% των πινακίων που βρίσκονται στο κέντρο 
της και παράλληλα με τις ισοϋψείς, όπου υπάρχει έστω και μικρή κλίση. Η επιλογή του κέντρου 
γίνεται με βάση τα σκαριφήματα εγκατάστασης που υπάρχουν για κάθε θέση. Δεδομένου ότι οι 
θέσεις εγκατάστασης είναι ομοιόμορφες σε ό,τι αφορά την κλίση και την έκθεση και δεν 
παρουσιάζουν ουσιαστική υψομετρική διαφορά, θεωρείται ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό.  

Σε όλα τα πινάκια της δοκιμής και σε όλες τις θέσεις της εφαρμογής τοποθετείται κατάλληλη 
σήμανση και γίνεται φωτογράφηση ώστε να είναι δυνατή η διαχρονική παρακολούθησή τους. 
Χαρτογραφημένες είναι επίσης και οι θέσεις φύτευσης και μεταφύτευσης. 
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3. Αποτελέσματα 

Πινάκια (φάση δοκιμής) 
Οι πρώτες μετρήσεις της φάσης δοκιμής έγιναν από 6 έως 8/10/2015. Βρέθηκαν και έγινε έλεγχος 

σε 213 πινάκια, ενώ για άλλα 19 εντοπίσθηκε περίπου η θέση τους καθώς το έδαφος ήταν 
ποδοπατημένο και ήταν αδύνατον να εντοπισθεί που ακριβώς ήταν τα πινάκια. Έγινε ωστόσο 
έλεγχος για τυχόν αρτίφυτρα και δεν βρέθηκε κανένα. Τα υπόλοιπα 9 δεν κατέστη δυνατό να 
εντοπισθούν είτε γιατί καταστράφηκαν (πιθανότατα από ποδοπάτηση) είτε επειδή χάθηκε το 
πασαλάκι επισήμανσης που είχε τοποθετηθεί κατά την εγκατάσταση και ήταν αδύνατος ο 
εντοπισμός τους. Τα πινάκια αυτά ελέγχθηκαν και στα επόμενα έτη. Διαπιστώθηκε ωστόσο, ότι ήδη 
από το 2016 πολλά δεν διακρίνονταν πλέον γιατί είχαν χαθεί τα πασαλλάκια τους, κυρίως λόγω της 
ποδοπάτησης από τα αγροτικά ζώα. Σε όλα τα πινάκια της δοκιμής εφαρμόστηκαν δυο ποτίσματα 
στο τρίο δεκαήμερο του Ιουλίου 2015. 

Στα 213 πινάκια που εντοπίσθηκαν το φθινόπωρο του 2015 βρέθηκαν ζωντανά αρτίφυτρα σε 9 
(Πίνακας 1). Αυτά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πιο επιτυχείς χειρισμοί ήταν αυτοί που 
αναφέρονται στην εισαγωγή. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη των φυταρίων σε έξι από τα 
εννέα πινάκια στα επόμενα έτη με εικόνες. Βρέθηκε επίσης ότι τέσσερα πινάκια και ειδικότερα τα 
127, 128, 129 και 130 είχαν καεί από μικρής έκτασης έρπουσα πυρκαγιά. Οι θέσεις των πινακίων της 
φάσης δοκιμής, οι θέσεις των πινακίων που φύτρωσαν φαίνονται στον χάρτη 1. Στην εικόνα 1 
φαίνεται το Πινάκιο 128 με τα εμφανή ίχνη της πυρκαγιάς, ενώ στον χάρτη 1 φαίνεται και η θέση 
του. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1. Πινάκιο 128 στην 
περιοχή Αγίου Αχίλλειου με 
εμφανή τα ίχνη της έρπουσας 
πυρκαγιάς.  
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Πίνακας 1. Εξέλιξη των αρτίφυτρων από τη φάση της δοκιμής (2015) έως το 2017. Το κενό 
δηλώνει ξήρανση του/των φυταρίου/ων. 

Κωδικός 
πινακίου 

Κωδικός 
περιοχής  

Έκθεση, 
υψόμετρο 

2015 2016 2017 
Πλήθος 

ζωντανών 
Ύψος (cm) 

Πλήθος 
ζωντανών 

Ύψος (cm) 
Πλήθος 

ζωντανών 
Ύψος (cm) 

019 Βροντερό 7  1 2 1 3   

039 Βροντερό 6  1 3 1 4   

041 Βροντερό 6  1 5     

043 Βροντερό 6  1 3 1 4   

053 Βροντερό 6  1 3     

064 Δασερή 8 Ν 4 4/6/5/ 4 3 15/8/10 3 21/13/15 
065 Δασερή 8  1 4     

067 Δασερή 8 Ν 1 6     

136 Αχίλλειος 10 Ν 2 3/3     

Σύνολα 13  8  3  

Μ.Ο.  3,9  5,5  16,3 

 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί εδώ ότι τα φυτάρια στις θέσεις Δασερή 8 και Αχιλλειος 10 

ποτίστηκαν 2 φορές το 2015 και 2 φορές το 2016. 
 

 
Πίνακας 2. Εικόνες αρτίφυτρων από τη φάση της δοκιμής την περίοδο 2015-2017. 

Κωδικός 
πινακίου 

2015 2016 2017 

019 

 
 

Νεκρωμένα φυτάρια 

039 

 

 



 

 
                

        10 
 

Κωδικός 
πινακίου 

2015 2016 2017 

043 

 

 

064 

 

 

 

067 

 

Νεκρωμένα φυτάρια 
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Κωδικός 
πινακίου 

2015 2016 2017 

136 

 
 

Πινάκια (φάση εφαρμογής) 
Τα πινάκια της φάσης εφαρμογής εγκαταστάθηκαν από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον 

Δεκέμβριο του 2016 στις ακόλουθες φάσεις: 
 

 Νοέμβριος 2015: 4.000 πινάκια 

 Μάρτιος 2016: 2.000 πινάκια 

 Δεκέμβριος 2016: 1.889 πινάκια 
 
Συνολικά εγκαταστάθηκαν 7.889 πινάκια σε 113 θέσεις διάσπαρτες σε όλη την περιοχή 

εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 9562 «Ελληνικά Δάση Άρκευθου». Σε κάθε 
πινάκιο τοποθετούνταν 20 σπέρματα, συνεπώς συνολικά σπάρθηκαν 157.780 σπέρματα. 

Για τα πινάκια που εγκαταστάθηκαν στη φάσης της εφαρμογής έγινε συλλογή στοιχείων το 2016 
και το 2017. Η συλλογή στοιχείων του 2016 αφορά την αξιολόγηση των σπορών που έγιναν το 2015 
και έγινε σε δυο φάσεις: Από 26-28/9/2016 και συμπληρωματικά στις 12/4/2017. Η συλλογή 
στοιχείων ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2017, καθώς στην περιοχή των Ψαράδων τον Σεπτέμβριο 
του 2016 η παρεδαφιαία βλάστηση ήταν ιδιαίτερη υψηλή και πυκνή, κάτι που δεν επέτρεπε τον 
εντοπισμό των πινακίων(Εικόνα 4).  
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Εικόνα 4. Η κατάσταση του χώρου των πινακίων τον Σεπτέμβριο του 2016. 

 
Την άνοιξη η ποώδης βλάστηση είχε ξεραθεί και ήταν δυνατός ο εντοπισμός τους. Η χρονική αυτή 

διαφορά δεν αλλοιώνει τα αποτελέσματα, καθώς η κρίσιμη περίοδος για την επιβίωση των 
αρτίφυτρων είναι το θέρος. Κατά τις μετρήσεις του 2016 εντοπίστηκαν 38 αρτίφυτρα. Εντοπίστηκαν 
επίσης νεκρωμένα από τα οποία αρκετά έφεραν ενωμένα τα δυο ακραία φύλλα τους (Εικόνα 5). 

 
 



 

 
                

        13 
 

 
Εικόνα 5. Νεκρωμένα αρτίφυτρα με ενωμένα ακραία φύλλα.  

 
Συνοπτική κατάσταση των αποτελεσμάτων για το 2016 δίνεται στον πίνακα 3. Όλες σχεδόν οι 

θέσεις σπορών έχουν βοσκηθεί. Σε αρκετές θέσεις των σπορών του 2016 στους Ψαράδες 
διαπιστώθηκε η έντονη ποδοπάτηση του εδάφους και αρκετών πινακίων από τις αγελάδες.  
 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα παρακολούθησης για το έτος 2016.  

Έτος 
σποράς 

Θέσεις στις οποίες 
έγινε μέτρηση 

Πινάκια που 
μετρήθηκαν 

Πινάκια με 
ζωντανά 

αρτίφυτρα 
Ζωντανά αρτίφυτρα  Κατάσταση θέσεων 

2015 67 1059 (26,4% 
του συνόλου) 

13 (1,2% επί 
των 1059) 

38: 3 ανά 
πινάκιο με 
ζωντανά 
αρτίφυτρα 

 

Γενικά καλή κατά 
θέσεις με έντονη 

βόσκηση 

  
Με βάση την παραδοχή ότι στο 1,2% των πινακίων απαντούν ζωντανά αρτίφυτρα και ότι κατά 

μέσο όρο σε κάθε πινάκιο με ζωντανά αρτίφυτρα απαντούν 3, έγινε δεκτό ότι από τις σπορές του 
2015 φύτρωσαν 144 φυτά σε 48 πινάκια. Το μέσο ύψος των αρτίφυτρων ήταν τα 6 εκατοστά. Η 
επιλογή της αναγωγής πρώτα ανά πινάκιο έγινε γιατί από τα 13 πινάκια με αρτίφυτρα μόνο σε 3 
βρέθηκε 1 αρτίφυτρο.  

 
Για το 2017 η συλλογή των στοιχείων έγινε από 26-29/9/2017. Η συλλογή στοιχείων έγινε για την 

αξιολόγηση της επιτυχίας φύτρωσης των σπερμάτων που σπάρθηκαν το 2016 και της επιβίωσης ή 
τυχόν νέων φυτρώσεων από τις σπορές του 2015. Παρότι ο έλεγχος έγινε σε πολύ μεγαλύτερο 
δείγμα ή και σε ολόκληρες θέσεις εγκατάστασης πινακίων (Πίνακας 4) δεν βρέθηκε κανένα 
αρτίφυτρο (σπορά 2016) ή ζωντανό φυτάριο των σπορών του 2015. Οι θέσεις των πινακίων της 
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φάσης εφαρμογής και οι θέσεις των πινακίων στα οποία εντοπίστηκαν φυτρώσεις φαίνονται στον 
χάρτη 1. 

 
Πίνακας 4. Παρακολούθηση για το 2017.  

Έτος 
σποράς 

Αριθμός 
πινακίων 

Θέσεις στις οποίες 
έγινε μέτρηση 

Πινάκια που 
μετρήθηκαν 

Πινάκια με ζωντανά 
αρτίφυτρα ή φυτάρια 

Ζωντανά αρτίφυτρα 
ή φυτάρια 

Κατάσταση 
θέσεων 

2015 4000 67 
1292 (32,3% 

του συνόλου) 
- 

- 
 

Γενικά καλή 
κατά θέσεις 
με έντονη 
βόσκηση 

2016 3889 46 
2747 (70% 

του συνόλου) 
- - 

Γενικά καλή 
κατά θέσεις 
με έντονη 
βόσκηση 

  
Διαπιστώθηκε επίσης πως περίπου το 60% των πινακίων παρουσίαζε μέτρια και ένα 20% βαριά 

διαταραχή από την ποδοπάτηση από τα αγροτικά ζώα. Οι περισσότερες θέσεις με έντονη διαταραχή 
από ποδοπάτηση εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Ψαράδων ενώ λιγότερες ανατολικά 
νοτιοανατολικά του οικισμού (Χάρτης 1). Ωστόσο τα πινάκια δεν είχαν ποδοπατηθεί τόσο ώστε να 
καταστραφούν τα αρτίφυτρα ή να συμπιεστεί τόσο το έδαφος που να μην επιτρέπεται η φύτρωση 
των σπερμάτων. 

Φυτεύσεις-μεταφυτεύσεις 
Τον Δεκέμβριο του 2014, παράλληλα με την εγκατάσταση των πινακίων δοκιμής, έγινε και 

δοκιμαστική μεταφύτευση 270 φυταρίων που προέρχονταν από φυσική αναγέννηση και η δράση 
επαναλήφθηκε τον Νοέμβριο του 2015 με 220  φυτάρια. Τα φυτάρια αυτά ελέγθηκαν το 2015 και το 
2016 και δεν εντοπίστηκε κανένα ζωντανό. 

Οι φυτεύσεις των 1168 σπορόφυτων φυταρίων έγιναν σε 27 θέσεις διάσπαρτες στην κύρια 
περιοχή εξάπλωσης της υψηλής αρκεύθου στον Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Ντέβας-Βροντερό) με τη 
μορφή των βολόφυτων. Οι φυτεύσεις έγιναν τη χειμερινή περίοδο σε λάκκους κατάλληλου βάθους 
και με προσοχή να μην τραυματιστεί το ριζικό σύστημα.  

Στην αρχή του θέρους του 2017 έγινε μια πρώτη επισκόπηση, όπου διαπιστώθηκε ότι ήδη ένας 
μεγάλος αριθμός φυταρίων είχε ξεραθεί. Στις περισσότερες θέσεις τα υπόλοιπα φυτάρια 
προστατεύτηκαν από την ποδοπάτηση με ατομική περίφραξη (Εικόνα 6) και ποτίστηκαν 5 φορές.  
 

 
Εικόνα 6. Προστασία θέσεων φύτευσης. Στην ένθετη εικόνα φαίνεται ο τρόπος προστασίας. 
 

Οι μετρήσεις (Εικόνα 7) για την αξιολόγηση της επιτυχίας των φυτεύσεων έγιναν από 26-29/9 του 
2017 οπότε και έγινε επίσκεψη σε πάνω από το 80% των θέσεων φύτευσης και τα αποτελέσματά 
τους φαίνονται στον πίνακα 4.  
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Εικόνα 7. Μέτρηση ζωντανού 
φυταρίου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας 4. Ο αριθμός των φυταρίων που επιβίωσαν, το ύψος των ζωντανών φυταρίων την περίοδο 
26-29/9/2017 και τα κύρια γνωρίσματα κάθε θέσης. 

Θέσης 
φύτευσης 

Αριθμός φυταρίων που 
φυτεύτηκαν αρχικά 

Αριθμός φυταρίων που 
βρέθηκαν ζωντανά από 

26-29/9/2017 

Μέσο ύψος 
(cm) 

M-KR1b 22 0  

M-KR2 56   

M-KR3 60 1 10,00 

M-Vr1/Vr1a 110 36 7,96 
M-Vr2 40 0  

M-Vr3 30 0  

M-KL1 100 1 12,00 

M-KL2 60 4 12,25 

M-KL3 85 9 8,33 
MD1 57   

M-PS.1 35 0  

M-PS.2 46 0  

M-PS.4.3 50 8 9,75 

M-PS.5.6.7 75 1 6,00 
M-PS.8 40 0  

MP-
PS_Skoup 105 17 10,47 

ΣΥΝΟΛA 971 77  

 
Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι μετά το θέρος το ποσοστό επιβίωσης είναι 7,9% ενώ το 

μέσο ύψος των φυταρίων είναι τα 9,5 εκατοστά. Οι θέσεις φύτευσης και οι θέσεις όσων φυταρίων 
εντοπίστηκαν ζωντανά φαίνονται στον χάρτη 1. 
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Μετεωρολογικά δεδομένα  
Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εγκατάστασης όταν οι εδαφικές συνθήκες είναι δεδομένες, η επιτυχία 

των προσπαθειών αποκατάστασης της δασικής βλάστησης εξαρτάται από τον συνδυασμό 
θερμοκρασιών και διαθέσιμης υγρασίας στο έδαφος  (Ivetić και Devetaković 2016).  

 
Το κλιματικό πλαίσιο του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς των 

διαφόρων περιοχών του (1.400 m) και της επίδρασης των υδάτινων σωμάτων των λιμνών έχει 
χωρικά μεταβαλλόμενο χαρακτήρα. Αυτό εξάλλου αντανακλάται και στους τύπους βλάστησης που 
ποικίλουν από τυπικούς παραμεσογειακούς έως τύπους της ζώνης οξιάς-ελάτης (κατά Ντάφη 1973). 
Η περιοχή που αφορά η παρούσα έκθεση βρίσκεται στη χαμηλότερη υψομετρικά ζώνη που 
καλύπτεται από τον Μετεωρολογικό Σταθμό Κούλας. Ο σταθμός αυτός συμπτωματικά είναι ο 
μοναδικός στο Ελληνικό τμήμα της λεκάνης των Πρεσπών με μεγάλη χρονική κάλυψη, κάτι που 
αυξάνει την αξιοπιστία του. Το ομβροθερμικό διάγραμμα που προκύπτει από τα δεδομένα του Μ.Σ. 
Κούλας (Εικόνα 8), δείχνει μια περιοχή με μεσογειακό κλίμα με μέγιστη θερμοκρασία και αντίστοιχα 
ελάχιστα κατακρημνίσματα τον Ιούλιο και ελάχιστη θερμοκρασία τον Ιανουάριο και μέγιστα 
κατακρημνίσματα την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Παρουσιάζει επίσης ένα δεύτερο μέγιστο 
βροχοπτώσεων τον Μάιο, όπως συχνά συμβαίνει σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα (Φλόκας 1986). 
Η θέση του Μ.Σ. Κούλας φαίνεται στον χάρτη 1. 
 

 
Εικόνα 8. Ομβροθερμικό διάγραμμα στην περιοχή της Κούλας (δεδομένα από (Γιαννάκης κ.ά. 1998). 
 

Στην εικόνα 9 παρουσιάζονται η μέση και η μέση μέγιστη θερμοκρασία για τους μήνες Ιούνιο-
Αύγουστο και οι τιμές της θερμοκρασίας τις θερμές ώρες της ημέρας (από 11:00-18:00) για τα έτη 
2015 έως 2017 για τον ίδιο σταθμό. Για τις ίδιες περιόδους τα κατακρημνίσματα δεν 
διαφοροποιούνταν ουσιαστικά από τον πολυετή μέσο όρο.  

Κατά τη διάρκεια της ξηροθερμικής περιόδου τα φυτά έχουν αυξημένες ανάγκες σε εδαφική 
υγρασία που δεν είναι πάντα διαθέσιμη, ενώ συχνά η περίοδος αυτή συνοδεύεται από συνεχόμενες 
ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας (Ντάφης 1986). 
Οι συνθήκες αυτές προκαλούν συνήθως σοβαρές απώλειες στις προσπάθειες αποκατάστασης της 
δασικής βλάστησης (Ivetić και Devetaković 2016). Κρίθηκε συνεπώς σκόπιμο να διερευνηθεί αν το 
θέρος των ετών 2015-2017 παρατηρήθηκαν τιμές θερμοκρασίας που θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν δυσμενέστατες συνθήκες επιβίωσης των φυταρίων. 
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Εικόνα 9. Ημερήσια πορεία μέσης θερμοκρασίας από 11:00-18:00 για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου των ετών 2015, 2016 και 2017, σύμφωνα με τα δεδομένα του 
Μ.Σ. Κούλας (Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, 2018). Οι ημέρες 1-30 αντιστοιχούν στην 1η και 30η Ιουνίου, η 31 και 61 στις 1η Ιουλίου και 31η Ιουλίου και η 62 και 92 
στις 1η και 31η Αυγούστου. Τα δεδομένα για τη μέση μηνιαία και τη μέση μέγιστη θερμοκρασία από (Γιαννάκης κ. ά. 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

Είναι εμφανές, ιδιαίτερα για το 2017, ότι η θερμοκρασία τις θερμές ώρες της ημέρας ήταν κατά 
πολύ υψηλότερη της μέσης μέγιστης που είναι αναμενόμενο να έχει μετρηθεί στις ώρες αυτές. Για 
παράδειγμα από 9-7-2017 έως 20-7-2017 όλα τα μεσημέρια έχουν θερμοκρασία πάνω από 30 οC ενώ 
υπάρχει και διάστημα 4 ημερών που βρίσκεται κοντά στους 33 οC. Οι θερμοκρασίες αυτές είναι κατ’ 
ελάχιστο 5 οC υψηλότερη από το μέσο μέγιστο του μήνα.  
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4. Συζήτηση-συμπεράσματα 

Η παρακολούθηση των δράσεων αποκατάστασης του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας «Ελληνικά 
Δάση Αρκεύθου» στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, έδωσε τη δυνατότητα αξιολόγησης σειράς 
παραμέτρων και επιλογών αποκατάστασης, παρά το γεγονός ότι συνολικά η αποκατάσταση είχε 
μικρότερη επιτυχία από την αναμενόμενη.  

 
Τα ποσοστά φύτρωσης σπερμάτων στο έδαφος δεν είναι επαρκή και για να γίνει οποιαδήποτε 

στατιστική συσχέτιση με πιθανούς αβιοτικούς ή βιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη φύτρωση. 
Δεν είναι επίσης επαρκή για τη συσχέτιση με τα αποτελέσματα που αναφέρουν οι Merou and 
Varsamis (2017) από τις δοκιμές στο εργαστήριο και κυρίως για την εκτίμηση του χρόνου διάσπασης 
του φυσιολογικού λήθαργου ο οποίος σύμφωνα με τους Merou και Valsamis (2017) διασπάται μόνο 
μερικά κατά την προετοιμασία των σπερμάτων. Δεν έγινε επίσης εφικτό να εξεταστεί η επίδραση της 
υποβλάστησης. Ωστόσο όπως έδειξε η ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων για τις κρίσιμες 
θερινές περιόδους των ετών 2015-2017, στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν τα πινάκια οι 
θερμοκρασίες δημιούργησαν προϋποθέσεις υψηλής θνησιμότητας τους. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται 
και από τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας για την κοινή άρκευθο (Juniperus communis) από τους 
Gruwez et al (2013). Επισημαίνεται επίσης, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2017 
(Έκθεση υπό επεξεργασία) για την εκτίμηση της επίδρασης των δράσεων διατήρησης του τύπου 
οικοτόπου προτεραιότητας «Ελληνικά Δάση Αρκεύθου», επίσης στο πλαίσιο του LIFE JunEx1, 
διαπιστώθηκε ότι φυσική αναγέννηση υψηλής αρκεύθου εμφανίστηκε μόνο σε θέσεις 
προστατευμένες από υψηλές θερμοκρασίες και με σχετικά υψηλή υγρασία εδάφους. Σε ό,τι αφορά 
τους βιοτικούς παράγοντες που ενδεχομένως να επηρέασαν τη φύτρωση δεν εντοπίστηκε καμία 
ουσιαστική επίδραση, παρά την ποδοπάτηση που εντοπίστηκε σε ένα μεγάλο ποσοστό των πινακίων. 

Γενικότερα, υψηλά ποσοστά αποτυχίας στις σπορές δεν είναι καθόλου σπάνια, καθώς η επιτυχία 
τους εξαρτάται έντονα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (Grossnickle and Ivetić 2017). Είναι όμως 
κρίσιμο, να έχουν συγκεντρωθεί επαρκή δεδομένα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των μεθόδων 
αποκατάστασης (McDonald et al. 2016). Έτσι, στην περίπτωση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 
«Ελληνικά Δάση Αρκεύθου» στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να 
εξαχθεί είναι ότι η τεχνική αποκατάσταση της υψηλής αρκεύθου με τη χρήση σπερμάτων 
προέλευσης Πρεσπών είναι μια δυσχερής διαδικασία. Επιπρόσθετα, η εκτιμώμενη σοβαρή επίδραση 
των μετεωρολογικών συνθηκών υποδεικνύει ότι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις εφαρμογής, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη ότι σύμφωνα με τις περισσότερες 
εκτιμήσεις το κλιματικό πλαίσιο μελλοντικά θα μοιάζει περισσότερο με αυτό των τελευταίων ετών 
και λιγότερο με αυτό της περασμένης 30ετίας. 

 
Το ίδιο δυσχερής με τη φύτρωση φαίνεται πως είναι και η επιβίωση των φυταρίων. Τόσο τα 

φυτάρια που φύτρωσαν από τις σπορές, όσο και αυτά που φυτεύτηκαν παρουσιάζουν χαμηλό 
ποσοστό επιβίωσης. Όπως συζητήθηκε και για τη φύτρωση των σπερμάτων, έτσι και για την 
επιβίωση των φυταρίων ο χαμηλός τους αριθμός δεν επιτρέπει απόπειρες στατιστικών συσχετίσεων 
με τους αβιοτικούς παράγοντες και ιδιαίτερα με τη θερμοκρασία, η οποία όπως αναλύθηκε 
παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλές τιμές στην περιοχή. Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι τα φυτάρια 
των φυτεύσεων ποτίστηκαν το θέρος του 2017, κάτι που θεωρητικά αύξησε τις πιθανότητες 
επιβίωσης, δεδομένων και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών του έτους αυτού. Σε ό,τι αφορά 
τους βιοτικούς παράγοντες κανένα φυτάριο δεν βρέθηκε να έχει βοσκηθεί. Η μηδενική επίδραση της 
βόσκησης επιβεβαιώθηκε και από την εύρεση πληθώρας μονοετών, διετών και μεγαλύτερης ηλικίας 
φυταρίων από φυσική αναγέννηση σε θέση στην οποία είχαν εφαρμοστεί δασοκομικά μέτρα 

                                                           
1 Δράσεις C1 “Implementation of silvicultural treatments” και C2 «Conservation works and 

construction of grazing infrastructure». 
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(καθαρισμοί και αραιώσεις) και βόσκηση στο πλαίσιο των δράσεων διατήρησης1. Αυτά, 
επιβεβαιώνουν και την εκτίμηση των  Κακούρο και Φωτιάδη (2013) σχετικά με τη βόσκηση και 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η βόσκηση μπορεί να εξαιρεθεί από τη διερεύνηση των παραγόντων 
που επιδρούν αρνητικά στην επιβίωση των φυταρίων. Οι αιτίες αυτές επηρέασαν επίσης και τις 
μεταφυτεύσεις, οι οποίες είχαν επιπρόσθετα να αντιμετωπίσουν και την αναπόφευκτη διαταραχή 
του ριζικού συστήματος  του φυταρίου. 

 
Συνοπτικά, από τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της αποκατάστασης του τύπου οικοτόπου 

προτεραιότητας 9562 «Ελληνικά Δάση Άρκευθου» συμπεραίνεται: 
Α. Ότι λαμβάνοντας υπόψη και τα αρχικά αποτελέσματα της παρακολούθησης των δράσεων 

διατήρησης (Δράσεις C1 και C2 του έργου LIFE JunEx), η αύξηση της παρουσίας της υψηλής αρκεύθου 
είναι προτιμότερο να επιδιώκεται μέσω δράσεων ευνόησης της φυσικής αναγέννησης και μόνο σε 
θέσεις με πολύ χαμηλή παρουσία αρκεύθων με τεχνητή αποκατάσταση, κυρίως δε με φυτεύσεις. 

Β. Ειδικότερα για την τεχνητή αποκατάσταση ότι:  
1. Εφόσον κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή δράσεων τεχνητής επανεγκατάστασης της υψηλής 

αρκεύθου συνίσταται αυτή να γίνεται με φυτεύσεις στις οποίες να εφαρμόζεται πότισμα. 
2. Οι ενδείξεις επιπτώσεων των καιρικών συνθηκών στη φύτρωση και επιβίωση των φυταρίων 

σε συνδυασμό, επιτρέπουν τη διατύπωση της σύστασης οι φυτεύσεις ή οι τυχόν σπορές να 
γίνονται σε θέσεις με κάποιο βαθμό σκίασης τις θερμές ώρες της ημέρας. 

3.  Τα πινάκια (εφόσον επιλεχθεί να γίνουν σπορές) να είναι μεγαλύτερα και με σταθερή 
σήμανση, ώστε να εντοπίζονται εύκολα για να συντηρηθούν και να παρακολουθούνται.  
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5. Προτάσεις 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που αναγκαστικά είναι ποιοτικού 
χαρακτήρα, προκύπτουν δυο ομάδες προτάσεων: α) αυτές που αφορούν τις δράσεις που έχουν ήδη 
υλοποιηθεί και β) αυτές που μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα που ανέκυψαν κατά την 
υλοποίηση των δράσεων αυτών. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνέχεια των δράσεων για τη βελτίωση 
της κατάστασης διατήρησης του τύπου οικοτόπου προτείνονται τα ακόλουθα: 

 
1. Συνέχιση της παρακολούθησης των σπορών έως τα πέντε έτη μετά από κάθε σπορά σύμφωνα 

με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου LIFE. Αυτό είναι απαραίτητο 
για τον έλεγχο φυτρώσεων στα 2-3 έτη, κάτι που θα αξιολογηθεί ανάλογα σε σχέση με τη 
διάρκεια του λήθαργου. 

2. Συνέχιση της παρακολούθησης των φυταρίων σε ετήσια βάση έως την ηλικία των πέντε ετών 
και στη συνέχεια ανά πενταετία ώστε να συλλεχθούν και αυξητικά στοιχεία για το είδος. Αυτή η 
δράση θα πρέπει να εφαρμοστεί και για τυχόν φυτρώσεις από τις σπορές. 

3. Είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η έρευνα για την εξακρίβωση των παραγόντων που συμβάλλουν 
στην πολύ χαμηλή βιωσιμότητα των  εμβρύων. Αυτό είναι σκόπιμο γιατί α) θα είναι δυνατή η 
διατήρηση της προέλευσης ακόμα και στην περίπτωση του ακραίου κινδύνου απώλειας του 
φυσικού πληθυσμού  και β) να είναι δυνατή η εφαρμογή ενός πιο αποδοτικού προγράμματος 
τεχνητής αποκατάστασης αν τυχόν χρειαστεί.  

4. Σχεδιασμός πειράματος επίδρασης αβιοτικών (π.χ. εδαφική υγρασία, έκθεση στον ήλιο κ.λπ.) 
και βιοτικών παραγόντων (π.χ. ανταγωνιστική υποβλάστηση, σε σπέρματα και φυτάρια, ώστε 
να εντοπιστούν ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για τη φύτρωση των σπερμάτων και την 
επιβίωση των φυταρίων. Σε αυτόν θα μπορούσε να ενταχτεί και πειραματισμός σχετικά με την 
ανταπόκριση του είδους στην κλιματική αλλαγή. 

5. Ειδικότερη διερεύνηση του φαινομένου να μην διαχωρίζονται τα ακραία φύλλα στα αρτίφυτρα 
ως προς την επίδρασή του στην επιβίωση των φυταρίων. 

6. Διερεύνηση των βέλτιστων τεχνικών περιποίησης φυτεύσεων και σπορών, όταν αυτές θα είναι 
αναγκαίες.  

7. Κατάρτιση ενός προγράμματος δράσης για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων στην περιοχή 
που θα συμβάλλει στη συνεχή επικαιροποίηση των Δασικών Διαχειριστικών Μελετών και του 
Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Έτσι θα εξασφαλιστεί η παρουσία του τύπου 
οικοτόπου και του είδους στην περιοχή, ακόμα και κάτω από τα δυσμενή σενάρια της 
κλιματικής αλλαγής. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη συντονισμένων δράσεων για τη 
δημιουργία της αναγκαίας γνωσιακής βάσης για την αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου, ο 
οποίος θα αντιμετωπίσει αυξανόμενες απειλές και λόγω της κλιματικής αλλαγής. 
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