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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Tίτλος έργου: ∆ιατήρηση των ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας της προστατευόµενης 
περιοχής της Άνδρου µε την ενσωµάτωση κοινωνικοοικονοµικών παραµέτρων

Ακρωνύµιο: LIFE Andros Park – LIFE16 NAT/GR/000606

Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2017 – 30/09/2022

Συντονιστής: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εταίροι: 
∆ήµος Άνδρου
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός «∆ΗΜΗΤΡΑ»
Καΐρειος Βιβλιοθήκη
Fundación CBD para la conservación de la Biodiversidad y su Habitat
MOm/ Εταιρία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας
Nature Conservation Consultants - NCC ΕΠΕ

Συγχρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινο Ταµείο

Συνολικός προϋπολογισµός: 2.345.329 €

Χρηµατοδότηση από την ΕΕ: (75%) 1.754.918 €
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Άνδρος αποτελεί το βορειότερο νησί των Κυκλά-
δων και αποτελεί συνδετικό κρίκο µεταξύ των Κυ-
κλάδων και της ηπειρωτικής χώρας, γεγονός που 
διαφαίνεται και στα γεωγραφικά και βιοτικά του 
χαρακτηριστικά. Αποτελεί ένα νησί µε ιδιαίτερη 
αξία για τη χερσαία και θαλάσσια βιοποικιλό-
τητα, όχι µόνο σε τοπικό και εθνικό, αλλά και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε µεγάλο τµήµα του 
να έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. Με-
ταξύ των σπάνιων και απειλούµενων ειδών που 
φιλοξενεί είναι ο Μαυροπετρίτης, ο Σπιζαετός, ο 
Θαλασσοκόρακας, ο Αιγαιόγλαρος, η Μεσογειακή 
φώκια. Σηµαντικός προστατευόµενος οικότοπος της 
Άνδρου είναι τα αλλουβιακά δάση σκλήθρων και φρά-
ξου (91Ε0*).

Το έργο αποτέλεσε συνέχεια και συµπλήρωσε το έργο LIFE+ «∆ιαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασί-
ας της Άνδρου µε σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτε-
ραιότητας» (LIFE ANDROSSPA) που εφαρµόστηκε στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου, 
ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 του νησιού. Το έργο LIFE 
ANDROSSPA (www.androslife.gr) υλοποιήθηκε την περίοδο 2011-2017 και είχε ως βασικά επιτεύγµατα 
τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Μαυροπετρίτη, του Σπιζαετού, του Θαλασσοκόρακα και 
του Αιγαιόγλαρου στην Άνδρο µέσω µιας σειράς στοχευµένων παρεµβάσεων.

© αρχείο NCC

© I.Νικολάου/∆ήµος Άνδρου



Στόχοι του έργου 
Βασικός στόχος του έργου ήταν η εφαρµογή δράσεων διατήρησης και αποκατάστασης, για την απο-
κατάσταση σε σηµαντικό βαθµό και τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του χερσαίου οικότοπου 
προτεραιότητας, των αλλουβιακών δασών µε σκλήθρα και φράξο (91Ε0*), καθώς και των θαλάσσιων 
ειδών προτεραιότητας, δηλαδή της Μεσογειακής φώκιας, του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου, 
εντός των περιοχών Natura 2000 της Άνδρου. 

Απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν η ολιστική διαχείριση των ειδών και οικοτόπων προ-
τεραιότητας των περιοχών Natura 2000 της Άνδρου, µε την υποστήριξη και την ενεργή συµµετοχή της 
τοπικής κοινωνίας και των εµπλεκόµενων φορέων.

Περιοχή του έργου
Οι δράσεις του έργου πραγµατοποιήθηκαν στο 
νησί της Άνδρου και συγκεκριµένα στη Ζώνη Ειδι-
κής Προστασίας (ΖΕΠ) «Άνδρος: Κεντρικό και νό-
τιο τµήµα, γύρω νησίδες και παράκτια Θαλάσσια 
Ζώνη» (GR4220028) και την Ειδική Ζώνη ∆ιατή-
ρησης (ΕΖ∆) «Άνδρος: Όρµος Βιτάλι και Κεντρικός 
Ορεινός Όγκος» (GR4220001), καλύπτοντας το 
40% της χερσαίας έκτασης της Άνδρου και 70 χλµ2 
της θαλάσσιας περιοχής που την περιβάλλει.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
Μεσογειακή φώκια
Η Μεσογειακή φώκια θεωρείται το σπανιότερο εί-
δος φώκιας και ένα από τα πιο απειλούµενα θα-
λάσσια θηλαστικά παγκοσµίως. Στην ξηρά, χρησι-
µοποιεί καλά προφυλαγµένες θαλασσινές σπηλιές, 
που βρίσκονται κυρίως σε αποµακρυσµένες ή δυ-
σπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες και έχουν συγκε-
κριµένα µορφολογικά χαρακτηριστικά. 

Ο µεγαλύτερος πληθυσµός της Μεσογειακής φώ-
κιας βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, µια θα-
λάσσια περιοχή που επηρεάζεται σηµαντικά από 
την ανθρώπινη δραστηριότητα. Το είδος απαντά-
ται κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου και 
στις ακτογραµµές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Περί-
που 400 άτοµα ζουν και αναπαράγονται στην Ελ-
λάδα.

Το σύµπλεγµα των Κυκλάδων αποτελεί µία από 
τις σηµαντικότερες, περιοχές της Ελλάδας και της 
Μεσογείου για τη Μεσογειακή φώκια. Στο νησί της 
Γυάρου (µόνο 10 ναυτικά µίλια µακριά από την Άν-
δρο) η Μεσογειακή φώκια παρουσιάζει έναν από 
τους µεγαλύτερους πληθυσµούς στη Μεσόγειο, 
ο οποίος είναι γνωστό ότι χρησιµοποιεί τη θα-
λάσσια περιοχή γύρω από την Άνδρο προς 
αναζήτηση τροφής, και τις θαλάσσιες σπηλιές 
του νησιού, ως περιοχή ανάπαυσης και πιθα-
νά αναπαραγωγής. 

Κύριες απειλές για τη Μεσογειακή φώκια 
στην Άνδρο
- Η παρουσία πλαστικών απορριµµάτων 
και εγκαταλελειµµένου αλιευτικού εξοπλι-
σµού στις περιοχές τροφοληψίας, ξεκούρα-
σης και αναπαραγωγής του είδους.

- Η αλληλεπίδραση µε τους παράκτιους 
αλιείς που δραστηριοποιούνται στην περι-
οχή.

- Η υπεραλίευση και η µείωση των ιχθυα-
ποθεµάτων.

© Π.∆ενδρινός/MOm

© αρχείο NCC



5

∆ράσεις για τη διατήρηση της Μεσογειακής Φώκιας
Το έργο εφάρµοσε δράσεις για την προστασία 
της Μεσογειακής φώκιας στην Άνδρο, καθώς έως 
σήµερα δεν είχαν ληφθεί παρόµοια µέτρα για την 
προστασία του είδους στην περιοχή. 

Οι συστηµατικές επισκέψεις σε θαλάσσιες σπηλιές 
τις οποίες χρησιµοποιεί η Μεσογειακή φώκια για 
την παρακολούθηση του πληθυσµού της, κατέ-
δειξαν ότι η ευρύτερη περιοχή διαθέτει συνολικά 
τουλάχιστον 13 σπηλιές κατάλληλες για το είδος, 
εκ των οποίων 6 στην Άνδρο, 5 στην Τήνο και στη 
νησίδα Μανδηλού και 2, ήδη γνωστές από παλαιό-
τερες δράσεις, στη Γυάρο. Σε 5 θαλάσσιες σπηλιές 
εγκαταστάθηκε σύστηµα ειδικών καµερών για την 
εξ αποστάσεως παρακολούθησή της.

Για τη βελτίωση των βιοτόπων 
της Μεσογειακής φώκιας, πραγ-
µατοποιήθηκαν καθαρισµοί θα-
λάσσιων σπηλιών, από πλαστικά 
απορρίµµατα και εγκαταλελειµµέ-
νο αλιευτικό εξοπλισµό, σε Άνδρο, 
Τήνο, Γυάρο και τη νησίδα Μαν-
δηλού, καθώς και υποθαλάσσιοι 
καθαρισµοί στα νησιά της Άνδρου 
και Τήνου.

© Π.∆ενδρινός/MOm

© Π.∆ενδρινός/MOm
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Με στόχο τη δηµιουργία ενός πλαισίου αρµονικής 
συνύπαρξης ανάµεσα στους τοπικούς αλιείς και τη 
Μεσογειακή φώκια, ετοιµάστηκαν οι προδιαγρα-
φές εθελοντικού σήµατος ποιότητας αλιευτικών 
προϊόντων της Άνδρου (Andros Brand), ώστε να 
καθιερωθεί από αλιείς η εφαρµογή φιλικών προς 
τη θαλάσσια βιοποικιλότητα αλιευτικών πρακτι-
κών. Παράλληλα, προωθήθηκε ο αλιευτικός του-
ρισµός µέσω της δηµιουργίας οικοτουριστικής 
πλατφόρµας, µε χρήσιµες πληροφορίες για τις 
ευκαιρίες του αλιευτικού τουρισµού προς ενδιαφε-
ρόµενους αλιείς, σε συνδυασµό µε τη λειτουργία 
τουριστικού γραφείου στο Γαύριο για ενηµέρωση 
των επισκεπτών σχετικά µε το σήµα ποιότητας και 
τη δυνατότητα οργάνωσης αλιευτικών εξορµήσε-
ων στην Άνδρο. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου υπήρξε στενή συ-
νεργασία µε τοπικούς φορείς, αλιείς και υπηρεσίες. 
Για την καταγραφή και καταπολέµηση παράνοµων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, έγινε τακτική επό-
πτευση και  περιπολίες από την ξηρά, σε συνεργα-
σία µε το Λιµεναρχείο Άνδρου.

© Π.∆ενδρινός/MOm

© αρχείο NCC

© αρχείο All For Blue
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Θαλασσοπούλια 
Θαλασσοκόρακας 
Πρόκειται για υποείδος ενδηµικό της Μεσογείου και της 
Μαύρης Θάλασσας. Στην Ελλάδα αναπαράγονται 1.300–
1.450 ζευγάρια. 

Έχει µόνιµη παρουσία στην περιοχή της Άνδρου, ενώ 
άτοµα από γειτονικές αποικίες των βόρειων Κυκλάδων 
χρησιµοποιούν επίσης την γύρω θαλάσσια ζώνη. Η περι-
οχή του έργου φιλοξενεί περίπου το 5%-9% του αναπα-
ραγόµενου πληθυσµού του Θαλασσοκόρακα σε εθνικό 
επίπεδο, αποτελώντας µία από τις 5 κύριες αναπαραγω-
γικές περιοχές του είδους στην Ελλάδα.

Αιγαιόγλαρος 
Πρόκειται για παγκόσµια απειλούµενο είδος γλάρου, ενδηµικό της Μεσογείου. Στην Ελλάδα φωλιάζει 
σε µικρές αποικίες (3-86 ζευγάρια) σε αποµονωµένες νησίδες, σχεδόν πάντα µακριά από τον άνθρωπο. 
Ο πληθυσµός του στην Ελλάδα εκτιµάται σε 350–500 ζευγάρια. 

Σηµαντικές περιοχές αναπαραγωγής, κουρνιάσµατος και τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική και 
µη-αναπαραγωγική περίοδο καταγράφονται εντός της περιοχής του έργου. Η περιοχή φιλοξενεί το 2,7-
4,3% του εθνικού πληθυσµού.

Οι σηµαντικές, για την επιβίωση των θαλασσοπουλιών, περιοχές 
στην Άνδρο περιλαµβάνουν τις ακατοίκητες νησίδες και την 
ακτογραµµή της Άνδρου, οι οποίες χρησιµοποιούνται για 
φώλιασµα και κούρνιασµα, καθώς και την ευρύτερη θα-
λάσσια περιοχή, η οποία διαθέτει σηµαντικές περιοχές 
τροφοληψίας για αµφότερα τα είδη, συµπεριλαµβανο-
µένων των ατόµων που αναπαράγονται στην περιοχή 
της Άνδρου αλλά και άτοµα από τα γειτονικά νησιά.

© J.Fric/NCC

© J.Fric/NCC
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Κύριες απειλές για τα θαλασσοπούλιαστην Άνδρο
∆εδοµένου ότι οι κύριες απειλές για τον Θαλασσο-
κόρακα και τον Αιγαιόγλαρο εντός των αποικιών 
τους στην περιοχή είτε εξαλείφθηκαν είτε περιορί-
στηκαν µέσω του έργου LIFE ANDROSSPA, σήµερα 
η κύρια απειλή για τα είδη στην περιοχή είναι:

- Η παρουσία πλαστικών απορριµµάτων και µι-
κροπλαστικών, καθώς και εγκαταλελειµµένου αλι-
ευτικού εξοπλισµού στους χώρους τροφοληψίας, 
ξεκούρασης και αναπαραγωγής των ειδών.

∆ράσεις για τη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου 
Το έργο εφάρµοσε δράσεις για την αποµάκρυνση πλαστικών απορριµµάτων και εγκαταλελειµµένων 
αλιευτικών εργαλείων από τις αποικίες των θαλασσοπουλιών, τις ακτές της Άνδρου, αλλά και τη θάλασ-
σα. Τα θαλασσοπούλια κινδυνεύουν άµεσα από παγίδευση, κατάποση πλαστικών και φαινόµενα άδηλης 
αλιείας από τα πλαστικά απορρίµµατα και τον εγκαταλελειµµένο αλιευτικό εξοπλισµό, καθώς και από 
πιθανή χηµική δηλητηρίαση λόγω της κατάποσης ψαριών µε ίχνη µικροπλαστικών. 

Συνολικά, καθαρίστηκαν από πλαστικά και άλλα απορρίµµατα 9 παραλίες της Άνδρου για τη βελτίωση 
των βιοτόπων των θαλασσοπουλιών και της Μεσογειακής φώκιας, ενώ παράλληλα έγιναν δειγµατολη-
ψίες για την εκτίµηση των ποσοτήτων πλαστικών και µικροπλαστικών στις ακτές. Οι δράσεις καθαρισµού 

© Μ.Τζάλη/NCC

© αρχείο ∆ήµου Άνδρου



πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και συλλόγους µε περισσότερους από 160 εθε-
λοντές, µικρούς και µεγάλους, να συµµετέχουν σε αυτές.

Στις νησίδες όπου φωλιάζουν τα θαλασσοπούλια, πραγµατοποιήθηκαν δράσεις συλλογής απορριµµά-
των και δειγµατοληψίες για πλαστικά στις φωλιές.

Ο εντοπισµός των απορριµµάτων και του αλιευτικού εξοπλισµού στον θαλάσσιο πυθµένα έγινε ηχητικά, 
µε χρήση σόναρ, ενώ για τη συλλογή επιπλεόντων απορριµµάτων κατασκευάστηκε ένα κινητό σύστηµα 
συλλογής απορριµµάτων, το οποίο κατασκευάστηκε ειδικά για τις ανάγκες του έργου.  

© Μ.Τζάλη/NCC

© I.Νικολάου/∆ήµος Άνδρου

© αρχείο ∆ήµου Άνδρου

© αρχείο NCC
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 
Χερσαίοι οικότοποι – Αλλουβιακά δάση 
σκλήθρων (91E0*)
Tα αλλουβιακά δάση µε σκλήθρα και φράξο είναι 
ένας οικότοπος κοινοτικού ενδιαφέροντος που 
εντοπίζονται σε πεδινές υγρές και παρόχθιες περι-
οχές των αλλουβιακών και υγροτοπικών οικοσυ-
στηµάτων. Πρόκειται για παρόχθια δάση που φι-
λοξενούν µεγάλη ποικιλία φυτών και µανιταριών 
(µακροµύκητες). 

H Άνδρος βρίσκεται στο νοτιότερο όριο εξάπλωσης 
του οικοτόπου στα Βαλκάνια. Tα αλλουβιακά δάση 
σκλήθρων στην Άνδρο απαντώνται στις κοιλάδες 
που καταλήγουν στους όρµους Βόρης και Λεύ-
κων, ενώ µικρές συστάδες βρίσκονται διάσπαρτες 
κατά µήκος χειµάρρων σε άλλα σηµεία του νησιού. 
Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα ο οικό-
τοπος καταλαµβάνει µια έκταση 290 στρεµµάτων. 
∆υστυχώς, περίπου το 40% των δασών σκλήθρου 
της Άνδρου έχουν καταστραφεί ή υποβαθµιστεί τα 
τελευταία χρόνια.

Τα σκλήθρα διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο 
στη διατήρηση της φύσης, δεδοµένου ότι βοηθούν 
στη διήθηση των υδάτων και τον καθαρισµό των 
λιµναζόντων νερών, στον έλεγχο των πληµµυρών 
και τη σταθεροποίηση των οχθών. ∆εδοµένης της 
αναµενόµενης αύξησης των πληµµυρών λόγω κλι-
µατικής αλλαγής, τα σκλήθρα θα µπορούσαν να 
διαδραµατίσουν καίριο ρόλο στην προστασία των 
παρόχθιων περιοχών από τη διάβρωση.

© αρχείο NCC

Omphalotus olearius, © Η.Πολέµης/ΓΠΑ
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Κύριες απειλές για τα δάση σκλήθρων στην Άνδρο
- Η βόσκηση από αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής, που χρησιµοποιούν 
τον οικότοπο και καταστρέφουν τα νεαρά σκλήθρα, ενώ υποβαθµίζουν 
και τη φυτική ποικιλότητα στη συγκεκριµένη περιοχή.

- Οι πυρκαγιές, µε σηµαντικές έµµεσες επιπτώσεις, καθώς η απογύµνωση 
των περιοχών των πλαγιών στα ανάντη των ποταµιών έχει ως αποτέλεσµα 
έντονα πληµµυρικά φαινόµενα σε συνδυασµό µε διάβρωση του εδάφους. 
Τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα είναι υπεύθυνα για τη σηµαντική υπο-
βάθµιση του οικοτόπου τα τελευταία χρόνια. 

- Η εγκατάλειψη των τοπικών καλλιεργειών και των αναβαθµίδων που έχει 
οδηγήσει σε ελλιπή συντήρηση της κοίτης του ρέµατος κάνοντάς την πιο 
ευάλωτη στα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα.

- Η επέκταση των νεροκάλαµων εις βάρος των σκλήθρων.

© αρχείο NCC
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Επιτόπιες παρεµβάσεις µικρής κλίµακας
Στο πλαίσιο του έργου πραγµατοποιήθηκαν µικρής κλίµακας παρεµβάσεις µε στόχο την προστασία των 
δασών σκλήθρου από τις κύριες πιέσεις που δέχονται.  

Για την προστασία από πληµµυρικά φαινόµενα, πραγµατοποιήθηκε καθαρισµός κατά µήκος της κοίτης 
του ποταµού στη Βόρη, σε µήκος 2 χλµ., και αποκατάσταση της ροής των υδάτων ώστε να βρουν διέξο-
δο προς τη θάλασσα, επιτρέποντας έτσι στα σκλήθρα να ανακάµψουν.  

Επίσης, έγιναν εργασίες επισκευής αναβαθµίδων για τη συγκράτηση του εδάφους, καθώς και εργασί-
ες καθαρισµού των υφιστάµενων µονοπατιών και κλαδέµατος των παρακείµενων θάµνων/δέντρων, 
µε στόχο τη λειτουργία τους ως µικρών αντιπυρικών ζωνών.

Σε µια προσπάθεια να προστατευτεί η περιοχή από νέες πυρκαγιές, τοποθετήθηκαν δεξαµενές νερού, 
την πλήρωση µε νερό των οποίων έχει αναλάβει ο Σύλλογος Εθελοντών ∆ασοπυροσβεστών της Άνδρου. 

Σε ορισµένες παράκτιες περιοχές δασών σκλήθρου, πραγµατοποιήθηκε κατάλληλη διαχείριση συστά-
δων νεροκάλαµου και αποµακρύνθηκαν όσα από αυτά δυσχέραιναν την ανάπτυξη των σκλήθρων.

∆ράσεις για τη διατήρηση των αλλουβιακών δασών σκλήθρου

© αρχείο NCC

© αρχείο NCC

© αρχείο NCC

© αρχείο ∆ήµου Άνδρου
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Αποκατάσταση δασών σκλήθρου
Για τη διατήρηση και ανάκαµψη του συγκεκριµένου οικοτόπου, εφαρµόστηκαν παρεµβάσεις αποκατά-
στασης συστάδων σε έκταση περίπου 110 στρεµµάτων, µε φύτευση νέων δενδρυλλίων και διατήρηση 
σηµαντικών φυτικών ειδών και µανιταριών που σχετίζονται µε αυτά. 

Συλλέχθηκαν πολλές δεκάδες χιλιάδες σπερµάτων σκλήθρου, και πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα για 
τον καθορισµό των βέλτιστων συνθηκών βλάστησης και εµβολιασµού τους µε συµβιωτικούς µικροορ-
γανισµούς. Ακολούθησε µεγάλης κλίµακας σπορά σπερµάτων εµβολιασµός των σπορόφυτων µε συµβι-
ωτικούς µικροοργανισµούς και ανάπτυξη των δενδρυλλίων στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών. 

Στη συνέχεια, τα δενδρύλλια µεταφυτεύτηκαν στο φυτώριο που προετοιµάστηκε στο Κτήµα Αγαδάκη, 
ώστε να αναπτυχθούν και να εγκλιµατιστούν πριν την οριστική µεταφορά τους στις περιοχές παρεµβά-
σεων του έργου. Συνολικά, 11.000 δενδρύλλια φυτεύτηκαν και περιφράχθηκαν στη Βόρη και στα Λεύκα 
για την ανασύσταση – επαναδηµιουργία συστάδων που είχαν καταστραφεί.

© αρχείο ΓΠΑ

© αρχείο ∆ήµου Άνδρου

© αρχείο ΓΠΑ

© Γ. Ζερβάκης/ΓΠΑ
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Ex-situ (εκτός τόπου) διατήρηση σηµαντικών φυτικών ειδών και µυκήτων σχετιζόµενων µε 
τα δάση σκλήθρου

Για τη διατήρηση και διάσωση ειδών φυτών και µυκήτων που σχετίζονται µε τα δάση σκλήθρων, δηµι-
ουργήθηκε Βοτανικός Κήπος στην Άνδρο καθώς και ειδική τράπεζα γενετικού-βιολογικού υλικού στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Πραγµατοποιήθηκε συλλογή φυτικών ειδών από τα δάση σκλήθρου, αλλά και από την ευρύτερη περι-
οχή της Άνδρου, αντιπροσωπευτικών της τοπικής χλωρίδας. Συνολικά, 219 δείγµατα φυτών αποξηράν-
θηκαν και ταυτοποιήθηκαν, τα οποία διατηρούνται στη σχετική συλλογή (Herbarium) του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Μεταξύ των ειδών αυτών, τρία είναι σπάνια και απειλούµενα, τα Galanthus ikariae, Allium stamatiadae 
και Hypericum cycladicum. Για τα είδη αυτά εφαρµόστηκαν ex-situ δράσεις διατήρησης, που περιλάµβα-
ναν καλλιέργεια στο Βοτανικό Κήπο και δηµιουργία τράπεζας σπερµάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών.

Ως προς τα είδη µακροµυκήτων, συνολικά καταγράφηκαν 96 είδη που σχετίζονται µε τα συγκεκριµένα 
δένδρα (είτε ζουν συµβιωτικά αποκλειστικά µε τα σκλήθρα, είτε αναπτύσσονται στο νεκρό ξύλο και σε 
άλλα φυτικά υπολείµµατα στον οικότοπο προτεραιότητας). Αποξηραµένα δείγµατα µανιταριών φυλάσ-
σονται στη συλλογή (Fungarium) του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ δεκάδες καθαρές καλλι-
έργειες σχετιζόµενων µε το σκλήθρο µικροοργανισµών διατηρούνται επίσης σε σχετικές συλλογές.

Στο πλαίσιο του έργου ταυτοποιήθηκαν 2 νέα για την επιστήµη είδη φυτών, το Hypericum cycladicum στη 
Βόρη και το Allium stamatiadae στην Βουρκωτή, το οποίο ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν της Ανδριώτισσας 
βοτανολόγου Έλλης Μανδαράκα-Σταµατιάδη. 

Allium stamatiadae, © Π.Τρίγκας/ΓΠΑ Galanthus ikariae, © Π.Τρίγκας/ΓΠΑ Hypericum cycladicum, © Π.Τρίγκας/ΓΠΑ



ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
Στο πλαίσιο του έργου δηµιουργήθηκε και λειτουργεί Βοτανικός Κήπος για τη διατήρηση και διάσωση 
ειδών φυτών και µυκήτων που σχετίζονται µε τα δάση σκλήθρων, την ανάδειξη της πλούσιας χλωρίδας 
της ευρύτερης περιοχής και την προώθηση σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και δράσε-
ων ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ο Βοτανικός Κήπος αποτελεί τµήµα του Κτήµατος Αγαδάκη (Καΐρειος Βιβλιοθήκη), που βρίσκεται στον 
οικισµό Απατούρια, ο οποίος έχει έκταση περίπου 8 στρεµµάτων και περιλαµβάνει ένα αναπαλαιωµένο 
πυργόσπιτο και ελαιοτριβείο, καθώς και 11 κύριες αναβαθµίδες µε αιωνόβιες ελιές, εσπεριδοειδή και 
διάφορα άλλα οπωροφόρα δέντρα, οι οποίες φθάνουν µέχρι το παρακείµενο ποτάµι συνεχούς ροής.

Τµήµα του Κτήµατος διαµορφώθηκε κατάλληλα σε Βοτανικό Κήπο, ο οποίος περιλαµβάνει 4 βασικές 
θεµατικές ενότητες: (α) φυτά φρυγάνων και αρωµατικά φυτά, (β) φυτά θαµνώνων κα δασών, (γ) οπωρώ-
να και Arboretum και (δ) φυτά παραποτάµιων δασών. Φιλοξενεί περισσότερα από 140 είδη φυτών της 
Άνδρου, αντιπροσωπευτικά της τοπικής χλωρίδας, µεταξύ των οποίων σπάνια και απειλούµενα. Συµπλη-
ρωµατικά, δηµιουργήθηκε µανιταρόκηπος, µε περισσότερα από 30 χαρακτηριστικά είδη µανιταριών του 
νησιού, αποτελώντας µια πανελλήνια πρωτοτυπία.

© αρχείο NCC

© αρχείο Καϊρείου Βιβλιοθήκης
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με στόχο την προστασία ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας στην Άνδρο, οργανώθηκε και εφαρµό-
στηκε µια ευρεία εκστρατεία ενηµέρωσης, η οποία υποστηρίχτηκε από τη λειτουργία Κέντρου Ενηµέρω-
σης στο Κόρθι, ενηµερωτικών περιπτέρων στη Χώρα και στο Γαύριο, καθώς και του Βοτανικού Κήπου 
στον χώρο του Κτήµατος Αγαδάκη (Καΐρειος Βιβλιοθήκη). 

Ετοιµάστηκε ενηµερωτικό υλικό για τους στόχους και τις δράσεις του έργου, τα προστατευόµενα είδη και 
τους οικοτόπους, αλλά και τα φυτά και τα µανιτάρια της Άνδρου, το οποίο πλαισιώθηκε από τη δηµιουρ-
γία του ντοκιµαντέρ «Ακολουθώντας το δρόµο του νερού στην Άνδρο». 

Ειδικές θεµατικές εκθέσεις διοργανώθηκαν στον Πύργο του Κτήµατος Αγαδάκη για τα φυτά και τα µα-
νιτάρια των συστάδων σκλήθρου της Άνδρου, και λειτούργησε έκθεση φωτογραφίας για τη βιοποικιλό-
τητα της Άνδρου. Σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς οργανώθηκαν πεζοπορίες γνωριµίας της τοπικής 
κοινωνίας µε τα φυτά και τα µανιτάρια της Άνδρου, µε µεγάλη συµµετοχή και έντονο ενδιαφέρον από 
τους περιπατητές. 

Μια σειρά από τεχνικές συναντήσεις και σεµινάρια διοργανώθηκαν για τους τοπικούς φορείς, µε στό-
χο την αποτελεσµατική σχεδίαση της εφαρµογής των δράσεων του έργου, τη βελτίωση της ανταλλα-
γής πληροφοριών και τεχνογνωσίας µεταξύ του έργου και των οµάδων των άµεσα ενδιαφερόµενων 
και την παρουσίαση και προώθηση των προσεγγίσεων του 
έργου σε άλλες περιοχές. Έγιναν συναντήσεις µε εκπρο-
σώπους από τους τοµείς της αλιείας, του τουρισµού 
και της εστίασης, µε επίκεντρο τον αλιευτικό τουρισµό 
και την αποτελεσµατικότερη προώθηση των τοπικών 
προϊόντων του νησιού, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 
και δύο σεµινάρια για τη διάσωση φωκών, που 
αφορούσαν υπηρεσίες του νησιού και παράκτιους 
αλιείς. 

Η εµπειρία απο τη διαχείριση της προστατευόµε-
νης περιοχής Capo Blanco της Μαυριτανίας µε-
ταφέρθηκε µέσα από σεµινάρια στα στελέχη των 
Μονάδων ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων πε-
ριοχών της Καρπάθου και της Αλοννήσου, ενώ η 
ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών ολοκληρώθηκε 
µε επισκέψεις στελεχών σε Άνδρο και Μαυριτανία.

© αρχείο Καϊρείου Βιβλιοθήκης



Για τη νέα γενιά, σχεδιάστηκε και εφαρµόζεται 
εκπαιδευτικό υλικό για «Το σκλήθρο και τους άλ-
λους κατοίκους της Άνδρου», σε συνεργασία µε το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου.

© αρχείο ΜOm

© αρχείο NCC

© αρχείο ΜOm

© Μ.Τζάλη/NCC

© Κ. Χουρµίδης
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© Κ.Χουρµίδης

© Ε.Λουκίσσας
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AFTER LIFE 
Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε µέσω της αποκατάστασης υποβαθµισµένων ή καταστραµµένων συστά-
δων µε σκλήθρα και της βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης της Μεσογειακής φώκιας, του Θαλασ-
σοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου, αποτελεί πλέον ένα πολύτιµο εργαλείο που µπορεί να εφαρµοστεί και 
σε άλλες προστατευόµενες περιοχές, µε την ενεργή συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Για τη διατήρηση και διάσωση ειδών φυτών και µυκήτων που υπάρχουν στα δάση σκλήθρου, ο Βοτανι-
κός Κήπος της Άνδρου, που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τµήµα του Κτήµατος Αγαδάκη, θα συνεχίσει να 
λειτουργεί και να είναι επισκέψιµος. Οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις περιοχές παρουσίας 
δασών σκλήθρου θα συντηρούνται, ενώ οι νέες συστάδες σκλήθρων θα παρακολουθούνται και θα 
προστατεύονται.

Ο πληθυσµός της Μεσογειακής φώκιας και των θαλασσοπουλιών στην περιοχή θα συνεχίσει να παρα-
κολουθείται επιστηµονικά καθώς και η κατάσταση των χερσαίων ενδιαιτηµάτων τους, ενώ όταν κρίνεται 
απαραίτητο θα πραγµατοποιούνται καθαρισµοί από τα θαλάσσια απορρίµµατα. Επιπλέον, η ευρύτερη 
περιοχή θα καλύπτεται συνεχώς από την λειτουργία του Εθνικού ∆ικτύου ∆ιάσωσης και Συλλογής Πλη-
ροφοριών για την Μεσογειακή Φώκια που εφαρµόζει η MOm. 

Οι περιοχές Natura της Άνδρου βρίσκονται σήµερα σε καλύτερη κατάσταση διατήρησης από εκείνην 
πριν την υλοποίηση του έργου. Το µέλλον τους φαίνεται πιο ευοί-
ωνο ιδίως µετά την θεσµοθέτηση των προτάσεων της Ειδικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης και την ανάληψη της ευθύνης δι-
αχείρισης τους από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Με το LIFE Andros 
Park κλείνει µια πολύ σηµαντική περίοδος για την προ-
στασία της πολύτιµης βιοποικιλότητας της Άνδρου. 
Και ξεκινάει µια άλλη, πιο πολλά υποσχόµενη…  

© I.Νικολάου/∆ήµος Άνδρου
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ




