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Γενικά ζηοιτεία 

 

Σηόρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ παξόληνο πξσηνθόιινπ θαηαγξαθήο είλαη ε παξαθνινύζεζε ηεο 

εμέιημεο ηεο δξάζεο εκπινπηηζκνύ θαη επαλεηζαγσγήο ηνπ είδνπο Juniperus foetidissima ζηνλ Εζληθό 

Δξπκό ηεο Οίηεο. Η θαηαγξαθή ζα μεθηλήζεη ακέζσο κεηά ηε θύηεπζε θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη κία 

θνξά θάζε έηνο. 

Τελ παξαθνινύζεζε, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, όζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

(after LIFE monitoring) ζα πξαγκαηνπνηεί ην πξνζσπηθό ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Μεζνγεηαθώλ Δαζηθώλ 

Οηθνζπζηεκάησλ ηνπ Ειιεληθνύ Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ «Δήκεηξα» ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθό 

ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο ηνπ Εζληθνύ Δξπκνύ, ην νπνίν θαη ζα εθπαηδεπηεί από ην Εξεπλεηηθό θαη 

Επηζηεκνληθό Πξνζσπηθό ηνπ Ιλζηηηνύηνπ θπξίσο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο παξαθνινύζεζεο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ εκπινπηηζκνύ ή/θαη επαλεηζαγσγήο, ζε 

θάζε ζέζε ζα ζεκαλζνύλ κε κεηαιιηθά ηακπειάθηα ηνπιάρηζηνλ 50 δέλδξα ζηα νπνία ζα 

παξαθνινπζείηαη εηεζίσο ε επηβίσζε θαη ε αλάπηπμή ηνπο. Σε θάζε ζέζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

δξάζεηο παξαθνινύζεζεο ζα ππάξρεη ζρεηηθή ζήκαλζε γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. 

Κάζε δέλδξν ζα θέξεη έλαλ κνλαδηθό θσδηθό θαη ζα θαηαγξάθεηαη ε επηβίσζή ηνπ, ην ύςνο ηνπ, ε 

δηάκεηξνο ηνπ θνξκνύ ζηε βάζε, ε κεγαιύηεξε θαη ε κηθξόηεξε δηάκεηξνο ηεο θόκεο θαζώο θαη κηα 

καθξνζθνπηθή πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο δσηηθόηεηάο ηνπ (θαηεγνξηνπνίεζε ζε κηα από ηηο 3 θαηεγνξίεο, 

1: θαθήο δσηηθόηεηαο, 2: κέηξηαο δσηηθόηεηαο θαη 3: θαιήο δσηηθόηεηαο). Επίζεο ζε θάζε δεθάδα από 

ηα δέλδξα πνπ ζα παξαθνινπζνύληαη ζα γίλεηαη θσηνγξάθεζε ελόο πξνεπηιεγκέλνπ δέλδξνπ γηα λα 

ππάξρεη θαη ε απαξαίηεηε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε θαη ζύγθξηζε. Η επηινγή ησλ δέλδξσλ αλά ζέζε 

ζα γίλεη ηπραία. 

Εθηόο ηεο θαηαγξαθήο ησλ δέλδξσλ Juniperus foetidissima ζε θάζε ζέζε παξεκβάζεσλ ζα γίλεηαη 

θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο ινηπήο βιάζηεζεο θαη θπξίσο θπηηθώλ εηδώλ πνπ ζπλππάξρνπλ 

ζηνλ νηθόηνπν ηα όπνηα είλαη: Daphne oleoides, Cotoneaster integerimus, Fragula rupestris, 

Crataegus orientalis, Juniperus oxycedrus, Sorbus umbelata, Juniperus communis ssp. nana θαη 

Astragalus sp. Σε απηά ηα είδε ζα θαηαγξάθεηαη ε ύπαξμή ηνπο θαζώο θαη ε θάιπςή ηνπο ζε 

αληηπξνζσπεπηηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηαγξαθέο ηεο ζπλνδνύ 

βιάζηεζεο ζα δείμνπλ αλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηά ηηο επεκβάζεηο. 

 



Πρφηόκολλο Παρακολούθηζης Αναδαζώζεφν με Juniperus foetidissima 

Περιοτή   Ημερομηνία  

Αρ. plot   Παραηηρηηής  

 

Φσηεμένα δένδρα Juniperus foetidissima 

Αριθμός 
δένδροσ 

ΚΩΔ 
Επιβίφζη 

(Ν/Ο) 
Ζφηικόηηηα 

(1,2,3)* 

Φφηογράθηζη 
δένδροσ 
(Ν/Ο)- 

Αρ. θώηο 

Παραβλάζηηζη 
σποκειμένοσ 

(Ν/Ο) 

Ύυος 
(cm) 

Διάμεηρος κόμης 
(cm) 

Διάμεηρος 
κορμού 

ζηη βάζη 
(cm) 

Παραηηρήζεις 

Μέγιζηη Ελάτιζηη 

1    Ν-       

2    Ο       

3    Ο       

4    Ο       

5    Ο       

6    Ο       

7    Ο       

8    Ο       

9    Ο       

10    Ν-       

11    Ο       

12    Ο       

13    Ο       

14    Ο       

15    Ο       

16    Ο       

17    Ο       

18    Ο       

19    Ο       

20    Ν-       

21    Ο       

22    Ο       

23    Ο       

24    Ο       

25    Ο       
*(1: θαθή, 2: κέηξηα, 3: θαιή) 

Θαμνώδης Όροθος 

Είδος Κάλσυη (%)  Είδος Κάλσυη (%) 

Daphne oleoides   Fragula rupestris  

Juniperus oxycedrus   Sorbus umbelata  

J. communis ssp. nana     

Astragalus sp.     

Cotoneaster integerimus     

Crataegus orientalis     
 


