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1. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ – ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Στα πλαίσια του ICOSTACY µεταξύ άλλων θα εξετασθούν πιθανές αλλαγές που 
ενδέχεται να επιφέρει η κλιµατική αλλαγή µέσα στα επόµενα 100 χρόνια 
(συγκεκριµένα εξετάζονται σενάρια κλιµατικής αλλαγής για το 2020 και το 2080)  στα 
οικολογικά τοπία των ειδών µε βάση τα υπάρχοντα σενάρια για την κλιµατική αλλαγή 
και θα δοθούν διαχειριστικές κατευθύνσεις.  

Ένα µεγάλο ερώτηµα είναι αν έχει νόηµα να αντιταχθούµε διαχειριστικά σε τέτοιας 
κλίµακας κλιµατικές µεταβολές ώστε να διαχειριστούµε τα είδη άγριας πανίδας που 
υπάρχουν σήµερα; Η απάντηση µπορεί να είναι σχετικά απλή, αλλαγές συνέβαιναν 
πάντα (από τις απαρχές της ζωής στον πλανήτη µας σχεδόν τίποτα δεν παρέµεινε 
σταθερό και αµετάβλητο) το πρόβληµα για την παγκόσµια Βιοποικιλότητα σήµερα 
είναι η ταχύτητα µε την οποία συµβαίνουν. Με αυτού του τύπου τις προσπάθειες 
προσπαθούµε να «δώσουµε» χρόνο στα είδη να προσαρµοστούν στις νέες 
συνθήκες.   

1.1 Σενάρια κλιµατικής αλλαγής - Πλανητικά σενάρια κοινωνικοπολιτικής 
εξέλιξης και αλλαγής κλίµατός 

Προκειµένου να διερευνηθούν οι  πιθανές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στα 
πρότυπα κατανοµής των ειδών ενδιαφέροντος του προγράµµατος ICOSTACY, έγινε 
χρήση δύο σεναρίων αλλαγής κλίµατός όπως αυτά περιγράφονται από την 
διεπιστηµονική επιτροπή Intergovermental Panel on Climate Change. Πιο 
συγκεκριµένα ως τάσεις κοινωνικών-οικονοµικών εξελίξεων, οι οποίες οδηγούν και σε 
αντίστοιχες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου χρησιµοποιήθηκαν τα σενάρια Α2 και 
Β2 (Solomon et al., 2007).  

Το σενάριο εκποµπών Α2 υποθέτει ότι οι κοινωνικό-οικονοµικες εξελίξεις στον 
προσεχή αιώνα θα οδηγήσουν σε ένα πολύ ετερογενή κόσµο, όπου έµφαση θα 
δίνεται στην τοπική ανάπτυξη. Ο πληθυσµός του πλανήτη αυξάνει διαρκώς. Η 
οικονοµική ανάπτυξη εστιάζει κυρίως σε τοπικό επίπεδο (µικρότερη 
παγκοσµιοποίηση) ενώ η τεχνολογική αλλαγή είναι χαµηλότερη από τα υπόλοιπα 
σενάρια.  Τα παραπάνω οδηγούν στην υψηλότερη (µεταξύ των σεναρίων) εκποµπή 
αεριών του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα έως το τέλος του αιώνα µε αποτέλεσµα 
να προβλέπεται µια αλλαγή της τάξης των 3.4 οC της µέσης θερµοκρασίας του 
πλανήτη.  

Το σενάριο εκποµπών Β2 υποθέτει ότι κοινωνικό-οικονοµικες εξελίξεις στον 
προσεχή αιώνα θα πραγµατοποιηθούν  µε γνώµονα την αειφορική διαχείριση των 
πόρων και την ισότητα µεταξύ των λαών. Βάσει του συγκεκριµένου σεναρίου ο 
πληθυσµός του πλανήτη θα αυξάνει διαρκώς (σε µικρότερο όµως βαθµό από το 
σενάριο Α2) ενώ θα σηµειωθεί µια µέσου βαθµού οικονοµική αύξηση. Το 
συγκεκριµένο σενάριο δίνει έµφαση στην περιβαλλοντική προστασία του πλανήτη µε 
αποτέλεσµα στο τέλος του 21ου αιώνα να επιτυγχάνονται χαµηλότερες εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα από ότι το σενάριο Α2. Η προβλεπόµενη 
αύξηση της µέσης πλανητικής θερµοκρασίας ανέρχεται σε αυτή την περίπτωση 
στους 2.4 οC.    

Εποµένως το σενάριο Α2 περιγράφει µια δυσοίωνη εικόνα του πλανήτη όσον αφορά 
τις προβαλλόµενες αλλαγές στο κλίµα ενώ το σενάριο Β2 περιγράφει ένα πιο 
αειφορικό κόσµο.   
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Σχήµα 1. Αλλαγές στην µέση πλανητική θερµοκρασία κατά τον 21ο αιώνα βάσει των σεναρίων του IPCC 
(Πηγή IPCC AR4). 

Τα παραπάνω περιγράφουν την συνολική αλλαγή του πλανήτη όσον αφόρα στα 
πρότυπα θερµοκρασίας, βροχόπτωσης και άλλων κλιµατικών παραµέτρων. 
Προκειµένου να εκτιµηθούν πιθανές αλλαγές σε τοπικό επίπεδο διάφορες 
µεθοδολογίες έχουν προταθεί (Wilby and Wigley, 1997; Fowler et al., 2007; Moss et 
al., 2010).  Στα πλαίσια του προγράµµατος ICOSTACY  χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 
DELTA (Prudhomme et al., 2002; Wilby et al., 2004; Ramirez and Jarvis, 2010) η 
οποία περιγράφεται παρακάτω.  

1.1.2 Μέθοδος µεταφοράς αλλαγών του κλίµατος σε τοπικό επίπεδο (DELTA 
statistical downscaling method) 

Η µέθοδός DELTA αποτελεί µία µέθοδο µεταφοράς των αλλαγών του κλίµατός από 
πλανητικό σε τοπικό επίπεδο µε χρήση στατιστικών αλγορίθµων (Prudhomme et al. 
2002). Η λογική της συγκεκριµένης µεθόδου στηρίζεται στη χρήση των διαφορών 
στις κλιµατικές παραµέτρους, όπως αυτές προβλέπονται από τα µοντέλα πλανητικής 
κυκλοφορίας, ως τάσεις αλλαγής του κλίµατός οι οποίες επιβάλλονται στα 
καταγεγραµµένα (σε τοπική κλίµακα) κλιµατικά πρότυπα. Οι βασικές παραδοχές της 
µεθόδου DELTA  είναι οι ακόλουθες: 

• Αλλαγές στις κλιµατικές παραµέτρους λαµβάνουν χώρα µόνο κατά µήκος 
µεγάλων γεωγραφικών αποστάσεων. 

• Οι σχέσεις µεταξύ των κλιµατικών παραµέτρων που ανιχνεύονται στο παρόν 
κλίµα παραµένουν ίδιες και στο µέλλον. 

Τα δεδοµένα βάσης (παρόν κλίµα) που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από τη 
βάση δεδοµένων Worldclim (http://www.worldclim.org/). Όσον αφορά στα σενάρια 
αλλαγής κλίµατός, χρησιµοποιήθηκαν οι προβλέψεις του µοντέλου πλανητικής 
κυκλοφορίας HadCM3 όπως αυτές ανάγονται µε τη µέθοδο DELTA 
(http://www.ccafs-climate.org/data/). 

1.1.3 Σενάρια Αλλαγής Θερµοκρασίας και Κατακρηµνισµάτων για την Κύπρο 

Στα πλαίσια του προγράµµατός ICOSTACY χρησιµοποιούνται τα σενάρια A2 και B2 
του IPCC για δυο χρονικές στιγµές σε κάθε περίπτωση, δηλαδή µια βραχυπρόθεσµη 
(2020) και µία µακροπρόθεσµη (2080). Η επιλογή των σεναρίων έγινε µε στόχο να 
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διερευνηθούν πιθανές αλλαγές στην εξάπλωση των ειδών που σχετίζονται µε την 
κλιµατική αλλαγή βάσει ενός ακραίου σεναρίου (Α2) και βάσει ενός πιο µετριοπαθούς 
(Β2) Εποµένως τα πρότυπα εξάπλωσης των ειδών ενδιαφέροντός εκτιµηθήκαν για 
τέσσερεις διακριτές περιπτώσεις (Β2S/2020, A2S/2020, B2L/2080 και A2L/2080).  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι χάρτες αλλαγής κλίµατος στην γεωγραφική περιοχή 
της Κύπρου µε βάση τα σενάρια και τις χρονικές περιόδους ενδιαφέροντος. Οι 
βασικές κλιµατικές παράµετροι που χρησιµοποιούνται είναι η µέση, µέγιστη και 
ελάχιστη τιµή της ετήσιας  θερµοκρασίας καθώς και το ύψος των κατακρηµνισµάτων 
κατά τη διάρκεια του έτους και κατά τον ξηρότερο µήνα.  

1.1.4  Σενάριο Β2S (B2 @ 2020) 

Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται οι χάρτες των βασικών κλιµατικών παραµέτρων βάσει 
του σεναρίου Β2 για το έτος 2020. Η αλλαγή της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας 
ανέρχεται στους 1.3 οC ενώ προβλέπεται µείωση κατά 6.4% της συνολικής ετήσιας 
βροχόπτωσης. 

 
Σχήµα 2. Χάρτες υψοµέτρου(altitude), µέσης ετήσιας θερµοκρασίας (annual temp), συνολικών ετήσιων 
κατακρηµνισµάτων (annual prec), µέσης µέγιστης ετήσιας θερµοκρασίας (max temp), µέσης ελάχιστης 
ετήσιας θερµοκρασίας (min temp) και συνολικών κατακρηµνισµάτων κατά των ξηρότερο µήνα (dry 
month prec) στη γεωγραφική περιοχή της Κύπρου, βάσει του σεναρίου Β2 για το έτος 2020. 

1.1.5 Σενάριο Α2S (Α2 @ 2020) 

Στο σχήµα 3 παρουσιάζονται οι χάρτες των βασικών κλιµατικών παραµέτρων βάσει 
του σεναρίου A2 για το έτος 2020. Η αλλαγή της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας 
ανέρχεται στους 1.0 οC ενώ προβλέπεται µείωση κατά 7.0% της συνολικής ετήσιας 
βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 3. Χάρτες υψοµέτρου(altitude), µέσης ετήσιας θερµοκρασίας (annual temp), συνολικών ετήσιων 
κατακρηµνισµάτων (annual prec), µέσης µέγιστης ετήσιας θερµοκρασίας (max temp), µέσης ελάχιστης 
ετήσιας θερµοκρασίας (min temp) και συνολικών κατακρηµνισµάτων κατά των ξηρότερο µήνα (dry 
month prec) στη γεωγραφική περιοχή της Κύπρου, βάσει του σεναρίου Α2 για το έτος 2020. 

1.1.6 Σενάριο Β2L (B2 @ 2080) 

Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται οι χάρτες των βασικών κλιµατικών παραµέτρων βάσει 
του σεναρίου Β2 για το έτος 2080. Η αλλαγή της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας 
ανέρχεται στους 2.6 οC ενώ προβλέπεται µείωση κατά 11.7% της συνολικής ετήσιας 
βροχόπτωσης. 

 
Σχήµα 4. Χάρτες υψοµέτρου(altitude), µέσης ετήσιας θερµοκρασίας (annual temp), συνολικών ετήσιων 
κατακρηµνισµάτων (annual prec), µέσης µέγιστης ετήσιας θερµοκρασίας (max temp), µέσης ελάχιστης 
ετήσιας θερµοκρασίας (min temp) και συνολικών κατακρηµνισµάτων κατά των ξηρότερο µήνα (dry 
month prec) στη γεωγραφική περιοχή της Κύπρου, βάσει του σεναρίου Β2 για το έτος 2080. 

1.1.7 Σενάριο A2L (A2 @ 2080) 

Στο σχήµα 5 παρουσιάζονται οι χάρτες των βασικών κλιµατικών παραµέτρων βάσει 
του σεναρίου A2 για το έτος 2080. Η αλλαγή της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας 
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ανέρχεται στους 3.4 οC ενώ προβλέπεται µείωση κατά 22.4% της συνολικής ετήσιας 
βροχόπτωσης. 

 
Σχήµα 5. Χάρτες υψοµέτρου(altitude), µέσης ετήσιας θερµοκρασίας (annual temp), συνολικών ετήσιων 
κατακρηµνισµάτων (annual prec), µέσης µέγιστης ετήσιας θερµοκρασίας (max temp), µέσης ελάχιστης 
ετήσιας θερµοκρασίας (min temp) και συνολικών κατακρηµνισµάτων κατά των ξηρότερο µήνα (dry 
month prec) στη γεωγραφική περιοχή της Κύπρου, βάσει του σεναρίου Α2 για το έτος 2080. 

1.2  Χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  

Στα πλαίσια της δράσης Α4 χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα πεδίου (που συλλέχθηκαν 
στα πλαίσια του προγράµµατος δράση Α1 / ICOSTACY) και βιβλιογραφίας (όπως 
π.χ. Benda et al. 2007, Boye et al. 1990, Hadjisterkotis 2006, Nicolaou 2009, Beier 
2008, Beier and Wiedel 2010, Blosat 2002; 2005, 2008 κτλ) ώστε: 

 Να προσδιοριστεί η έκταση και η κατανοµή των κατάλληλων ενδιαιτήµατα των 
επιλεγµένων ειδών (Habitats of the species). 

 Να περιγραφούν ποσοτικά τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το τοπίο 
(καταλληλότητα) ώστε να συντηρεί µακροπρόθεσµα βιώσιµους πληθυσµούς 
των επιλεγµένων ειδών (π.χ. σχετική σηµασία των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων που δοκιµάστηκαν για τα είδη / factor importance analysis).    

Ειδικότεροι στόχοι της δράσης είναι: 

 Να τεθεί το απαραίτητο µεθοδολογικό πλαίσιο για τη µακροπρόθεσµη 
παρακολούθηση των επιλεγµένων ειδών στην Κύπρο . Με αυτό τον τρόπο η 
παρούσα µελέτη θα προσφέρει σηµαντική βοήθεια στις ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις της χώρας (Reporting) µέσω του προσδιορισµού της 
κατάστασης διατήρησης ειδών σε συνέργια µε τη δράση Α1 του 
προγράµµατος και ειδικότερα στον υπολογισµό της παραµέτρου των 
προοπτικών διατήρησης των ειδών. 

 Να προσδιοριστούν οι ειδικότερες χωρικές ενότητες όπου θα εστιασθούν 
οι µελλοντικές διαχειριστικές προσπάθειες (λαµβάνοντας υπόψη τις 
προβλεπόµενες κλιµατικές αλλαγές) για τη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης των ειδών. 
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1.2.1 Μεθοδολογία δηµιουργίας χαρτών 

Η µεθοδολογία εξαγωγής των χαρτών και η περιγραφή των επιµέρους µεταβλητών 
έγινε αναλυτικά στο πρώτο παραδοτέο της δράσης Α4 του Προγράµµατος 
ICOSTACY. Στο τελικό παραδοτέο της δράσης χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο της 
µέγιστης εντροπίας (MAXENT) για όλα τα είδη, ώστε να ληφθούν αποτελέσµατα 
που θα µπορούσαν να συγκριθούν εν συνεχεία µε τα αποτελέσµατα των σεναρίων 
κλιµατικής αλλαγής.   

Maximum Entropy (Maxent): Η µέθοδος της Μέγιστης Εντροπίας (MAXENT), 
προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Jaynes το 1957. Η εντροπία είναι µία 
θεµελιώδης έννοια στη θεωρία πληροφορικής και µετρά το κατά πόσο η επιλογή 
εµπλέκεται στην πραγµάτωση ενός γεγονότος. Η αρχή της µέγιστης εντροπίας 
υιοθετεί την υπόθεση ότι όλα τα µοντέλα κατανοµής που ικανοποιούν κάποιες 
παραδοχές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφα. Η παραπάνω λογική 
διατύπωση συµφωνεί µε όλα όσα είναι γνωστά, αλλά αποφεύγει την διατύπωση 
παραδοχών σε οτιδήποτε δεν είναι γνωστό. Η µέθοδος MAXENT φαίνεται ότι είναι 
µια πολλά υποσχόµενη προσέγγιση για την µοντελοποίηση της κατανοµής των ειδών 
(Philllips et al. 2004; Elith et al. 2006). 

Στην ανάλυση που ακολουθεί µειώθηκαν οι παράµετροι των δοκιµών στις απόλυτα 
απαραίτητες και ασυσχέτιστες µεταξύ τους, για παράδειγµα δεν συµπεριλήφθη το 
υπόβαθρο των υψοµέτρων (alt) εφόσον η πληροφορία εκφράζεται µέσα από το 
υπόβαθρο της θερµοκρασίας (temp). Με αυτό τον τρόπο και µετά από πολλές 
δοκιµές καταλήξαµε στις παρακάτω παραµέτρους:  

 Θερµοκρασία – [υποκαθιστά και το υψόµετρο εφόσον συσχετίζεται άµεσα µε 
αυτό] –κλιµατικές παράµετροι 

 βροχόπτωση – [υποκαθιστά και τον προσανατολισµό εφόσον εξαρτάται και 
από αυτόν] – κλιµατικές παράµετροι 

 Χρήσεις γης (CLC 2006) – [υποκαθιστά ένα απλοποιηµένο υπόβαθρο 
βλάστησης / κάλυψης εδάφους] 

 Γεωλογικό υπόβαθρο – [υποκαθιστά την πιθανότητα κατακράτησης 
επιφανειακών υδάτων ή την πιθανότητα παρουσίας καταφυγίων για τα 
χειρόπτερα ή ακόµα και εν µέρη την βλάστηση] 

 Συσσώρευση υδατικών απορροών (flow accumulation index) - υποκαθιστά 
το υδρογραφικό δίκτυο δίνοντας αντικειµενικές τιµές σε όλο το grid της 
Κύπρου και µε αυτό τον τρόπο µετρά την εξάρτηση των παρατηρήσεων από 
το υδρογραφικό δίκτυο. 

 Συνάφεια (ή συνοχή) του τοπίου (cohesion) – [υποκαθιστά και τους δείκτες 
ετερογένειας] – Χρησιµοποιήθηκε η ακτίνα υπολογισµού των 6km.    

 Πυκνότητα των άκρων (edge density) – [δίνει το µέτρο του σχήµατος των 
κατατµηµάτων στο τοπίο, αλλά και των αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους] – 
Χρησιµοποιήθηκε η ακτίνα υπολογισµού των 6km.    

Στο τελικό παραδοτέο της δράσης Α4 χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο maxent που 
περιλαµβάνει - για την προτυποποίηση του οικολογικού θώκου (ecological niche 
modelling) – από το σύνολο των δεδοµένων παρουσίας των επιλεγµένων ειδών του 
Προγράµµατος ICOSTACY.  

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στη παρούσα ανάλυση είναι συνδυασµός 
παλαιότερων δηµοσιευµένων δεδοµένων, αδηµοσίευτων παλαιότερων δεδοµένων 
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των µελών της οµάδας µελέτης και των συνολικών δεδοµένων που συλλέχθηκαν στα 
πλαίσια της δράσης Α1 του Προγράµµατος ICOSTACY. 
Θεωρητικές κατανοµές των ειδών όπως προκύπτουν από την ανάλυση των 
δεδοµένων µε το MAXENT:  
Για τις ανάγκες της δράσης Α4 του Προγράµµατος ICOSTACY χρησιµοποιήθηκε το 
ελεύθερο λογισµικό R (R Core Team 2012) που περιλαµβάνει µια σειρά από 
µεθόδους δίνοντας τη δυνατότητα να χειριστούµε πολλούς διαφορετικούς τύπους 
δεδοµένων.  

1.2.2 Χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτηµάτων 

Για κάθε σύνολο δεδοµένων (είδος) έγινε έλεγχος της σχετικής σηµασίας των 
παραµέτρων (Factor importance analysis). Από τα µοντέλα που δοκιµάσθηκαν 
επιλέχθηκαν οι αντιπροσωπευτικότερες προβλέψεις µε βάση: 

• Το µέγιστο AUC (area under curve) * σε ότι αφορά τις προβλέψεις 
διαβαθµισµένης πιθανότητας (probabilistic) 

• Την βιολογική ορθότητα της πρόβλεψης µε βάση την γνώση της οικολογίας 
των υπό εξέταση ειδών (γνώµη του ειδικού).   

Οι προβλέψεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επιλογή θέσεων 
δειγµατοληψίας σε µελλοντικά προγράµµατα καταγραφής ώστε να επιβεβαιώσουν ή 
όχι τις προβλεπόµενες παρουσίες και απουσίες.   
* Τα διαγράµµατα ROC (Receiver Operated Characteristics) ελέγχουν τα αποτελέσµατα των 
µοντέλων ως προς την προβλεπτική τους ισχύ (predictive ability). Η περιοχή κάτω από την 
καµπύλη (AUC / Area Under Curve) της ανάλυσης ROC αποτελεί ένα µέτρο της 
αποτελεσµατικότητας του µοντέλου (π.χ. Liu et al. 2005; Robelo et al. 2010) και κυµαίνεται 
από 0.5 (αποτελεί την περίπτωση της τυχαίας κατανοµής / randomness) έως 1 στην 
περίπτωση της τέλειας διάκρισης (perfect discrimination).  

Χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτηµάτων για τα είδη του προγράµµατος: 

Οι χάρτες που ακολουθούν προέκυψαν από την επεξεργασία του συνόλου των 
δεδοµένων παρουσίας των ειδών (βιβλιογραφικά και δεδοµένα πεδίου) µε το 
MAXENT (και πραγµατοποιήθηκε στο ελεύθερο Λογισµικό – R [R Core Team 2012]).  

Τα αποτελέσµατα που ακολουθούν είναι αποτέλεσµα πρόβλεψης πιθανολογικών 
µαθηµατικών µοντέλων και εποµένως η αξιοπιστία τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από:  

(α) τον αριθµό των παρατηρήσεων που εισάγονται (παρουσίες) 

(β) από την επιλογή των ανεξαρτήτων µεταβλητών που θα εισαχθούν στα µοντέλα  

(γ) από τη βιολογική σηµασία των µεταβλητών αυτών για τον καθορισµό της 
παρουσίας ενός είδους σε µία δεδοµένη περιοχή.  

Η παραπάνω διαδικασία έχει πολλά πλεονεκτήµατα έναντι των µέχρι τώρα 
διαισθητικών αποτυπώσεων (σε σχέση µε τη διαχείριση ειδών και οικοτόπων) της 
κατανοµής του κατάλληλου ενδιαιτήµατος των ειδών εφόσον: 

• Είναι βασισµένη σε ποσοτικά δεδοµένα.  
• Βελτιώνεται σηµαντικά µε την προσθήκη νέων δεδοµένων και µεταβλητών.  
• Προσθέτει σηµαντική βιολογική πληροφορία για τα είδη και τη διαχείριση 

τους. 
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• Οι χάρτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων για την 
ουσιαστική διαχείριση των ειδών. 

• Μπορούν να αποτελούν τη βάση 6-ετών αναφορών (Reporting) της Κύπρου 
για τα είδη και τα ενδιαιτήµατά τους. 

• Μπορούν να προβλέψουν τις αλλαγές και τις απειλές για τα είδη βάση της 
µεταβολής κρίσιµων για αυτά παραµέτρων (σενάρια κλιµατικής αλλαγής). 

• Τα φυσικά συστήµατα είναι περίπλοκα και δύσκολα στη διερεύνηση τους, 
ακόµα και ενδεικτικές κατανοµές µπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµες στη 
διερεύνησης και κατανόηση της σχέσης ειδών – περιβάλλοντος αλλά και τη 
διαχείριση τους.  

Παρόλα αυτά οι χάρτες που ακολουθούν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
συµβουλευτικά και πάντα σε συνδυασµό µε τη γνώση των ειδικών καθώς 
ενδέχεται να εµπεριέχουν σφάλµατα, γεγονός που ισχύει πάντα στη χρήση 
µοντέλων για την περιγραφή της πραγµατικότητας και λόγο των παραδοχών που 
αυτά περιλαµβάνουν.   

Σηµείωση (!): Στα αποτελέσµατα, οι προβλεπόµενες µεταβολές (κλιµατικά σενάρια) 
αφορούν την µεταβολή των κλιµατικών συνθηκών και µόνο (δεν περιλαµβάνουν 
σενάρια µεταβολών άλλων παραµέτρων π.χ. χρήσεις γης ή βλάστηση) και εποµένως 
γίνονται µε την παραδοχή ότι όλες οι άλλες συνθήκες παραµένουν σταθερές.  

1.4.3 ∆ιακύµανση του  κατάλληλου ενδιαιτήµατος στο χώρο και το χρόνο  

Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι ένα ενδιαίτηµα που είναι κατακερµατισµένο 
(fragmented) χωρικά αλλά σταθερό χρονικά µπορεί να παρέχει παρόµοιες 
δυνατότητες διασποράς σε σχέση µε ένα συνεχές ενδιαίτηµα (Stenseth and Lidicker 
1992). Αυτό συµβαίνει γιατί η ποιότητα του «υποβάθρου» (matrix) διακυµαίνεται 
εποχιακά µε αποτέλεσµα να συνδέει εποχιακά τα κατατµήµατα µεταξύ τους (βλέπε 
π.χ. Σχήµα 6).    

Ένα ζώο που ζει σε ένα κατακερµατισµένο περιβάλλον και κάνει διασπορά από ένα 
κατάτµηµα προς ένα άλλο (colonization habitat or invasion habitat), θα ωφεληθεί 
µόνο εάν το νέο κατάτµηµα παραµένει διαθέσιµο για αρκετά µεγάλο χρονικό 
διάστηµα ώστε να επιτρέπει την κάλυψη των µεταβολικών αναγκών και την 
αναπαραγωγή του. Κάποια ενδιαιτήµατα είναι προσωρινά µόνο διαθέσιµα  για 
κάποια άλλα είναι συνεχώς διαθέσιµα. 

Οι εποχιακές διακυµάνσεις άλλοτε αυξάνουν και άλλοτε µειώνουν τη διαθεσιµότητα 
ενδιαιτήµατος (έκταση και ποιότητα). Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική 
διαµόρφωση των πληθυσµιακών διακυµάνσεων των ειδών στο χρόνο. Κάτω από 
κάποιες συνθήκες (π.χ. µία χρονιά µε πολλές βροχοπτώσεις), µεγάλες νέες περιοχές 
µπορεί να εποικιστούν. Μερικές περιοχές δεν είναι ποτέ κατάλληλες για 
αναπαραγωγή και αποτελούν πληθυσµιακές χοάνες1 (Sink) που περιορίζουν την 
ανάπτυξη των πληθυσµών (Stenseth and Lidicker 1992).  

Σηµείωση (!): Ακόµα και οι περιοχές που εµφανίζονται στους χάρτες που ακολουθούν 
ως ακατάλληλες για τα είδη µπορεί να επιτρέπουν εποχιακά την µετακίνηση / 
διασπορά των ειδών (π.χ. κατά την περίοδο της άνοιξης) και εποµένως η φαινοµενική 
αποµόνωση των τοπικών πληθυσµών µπορεί να είναι παραπλανητική. 

                                                 
1 Περιοχές που η θνησιµότητα των ατόµων ενός πληθυσµού υπερβαίνει τις γεννήσεις σε αυτόν. Ο όρος αυτός 
χρησιµοποιείται στην οικολογία µαζί µε τον όρο πληθυσµιακή «πηγή» (Source) που έχει την ακριβώς αντίθετη έννοια 
(αναφέρεται δηλαδή στις περιοχές όπου ο ρυθµός γεννήσεων υπερβαίνει την θνησιµότητα στον πληθυσµό. Έτσι σε 
ένα τοπίο υπάρχουν για ένα είδος ενδιαιτήµατα «πηγές» και ενδιαιτήµατα «χοάνες».          
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Ο Lidicker (2000) προτείνει την ιδέα ότι κρίσιµος παράγοντας για την 
αποσταθεροποίηση των πληθυσµών πιθανότατα είναι ο λόγος των βέλτιστων και 
οριακών κατατµηµάτων (ROMPA hypothesis βλέπε Lidicker 2000). Αναφερόµαστε 
στο γεγονός ότι οι οργανισµοί είναι ευαίσθητοι στην αναλογία του 
«κατάλληλου» ενδιαιτήµατος στο τοπίο. Ο λόγος των βέλτιστων και των οριακών 
κατατµηµάτων µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά ακόµα και τις πολυετείς 
πληθυσµιακές διακυµάνσεις των ειδών (Lidicker 2000). Μία ακόµα πλευρά της 
επιρροής του τοπίου είναι και η επίπτωση του στην δυναµική τοπικών πληθυσµών 
εντός κατατµηµάτων και είναι καθοριστική στην επιβίωση των µεταπληθυσµών.  
 
 

 
 
Σχήµα 6. Σχηµατικό παράδειγµα που εξηγεί την εποχιακή (π.χ. αριστερά την άνοιξη δεξιά τέλος 
καλοκαιριού)  µεταβολή της καταλληλότητας του ενδιαιτήµατος και τη συµβολή της στην µετακίνηση 
διασπορά των ατόµων ενός είδους και την διατήρηση ενός µεταπληθυσµού (Παπαµιχαήλ 2007). 

Το ωφέλιµο µέγεθος (αυτό που πρακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το είδος) 
ενός κατατµήµατος κατάλληλου ενδιαιτήµατος µπορεί να µεταβληθεί σηµαντικά και 
από την επίδρασης άλλων παραµέτρων όπως η δράση των θηρευτών (Cantrell et. 
al. 2001). Για παράδειγµα η θήρευση στης µεταβατικές ζώνες µεταξύ δύο 
διαφορετικών ενδιαιτηµάτων µπορεί να είναι πολύ ισχυρή περιορίζοντας τα 
πραγµατικά όρια (αυτή η παρατήρηση δίνει ιδιαίτερη αξία σε δείκτες όπως ο δείκτης 
πυκνότητας των άκρων που χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση). Τέτοιου τύπου 
διεργασίες επηρεάζονται και από το είδος των θηρευτών που υπάρχουν σε κάθε 
περιοχή, από το αν δηλαδή είναι γενικευµένοι [generalists] ή εξειδικευµένοι 
[specialists] (Ryall & Fahrig 2006).  

Σηµείωση (!): Όλοι οι χάρτες που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδοµένων 
παρατίθενται σε µεγάλη ανάλυση (JPEG) αλλά και σαν raster αρχεία στα 
επισυναπτόµενα CD του παραδοτέου.   

1.4.4 Παρουσίαση αποτελεσµάτων   

Την παρουσίαση των αποτελεσµάτων για κάθε είδος ακολουθούν κάποια σχόλια, στα 
οποία περιλαµβάνεται η κριτική τους ως προς τον ρεαλισµό µε τον οποίο 
περιγράφεται η έκταση αλλά και η ποιότητα των διαθέσιµων ενδιαιτηµάτων τους 
(απευθείας επικοινωνία µε ερευνητές δράσης Α1 του Προγράµµατος ICOSTACY).    
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Αξιοπιστία προβλέψεων µε βάση τα µοντέλα maxent 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η αξιοπιστία των προβλέψεων (AUC 
values, για τα µοντέλα maxent) αλλά και η σηµαντικότητα των επιµέρους 
περιβαλλοντικών µεταβλητών στις προβλέψεις που παρουσιάζονται για κάθε είδος. 
Για κάθε σηµείο µπορούµε να υπολογιστούν δύο τιµές µε βάση το αποτέλεσµα του 
µοντέλου, µία αληθινά θετική (true positive) και µία ψευδώς θετική τιµή (false 
positive) οι οποίες σχεδιάζονται σε ένα διάγραµµα  (ROC - Reciever Operating 
Characteristic). 

Σε όλα τα αποτελέσµατα παρατίθεται το στατιστικό AUC (Area Under Curve)   
• AUC ≤ 0.6 fail (αποτυχία αξιόπιστης πρόβλεψης) 
• 0.6 < AUC < 0.7 is poor (Ασθενής)  
• 0.7 < AUC < 0.8 is fair (Ικανοποιητική) 
• 0.8 < AUC < 0.9 is good (Καλή) 
• AUC ≥ 0.90 is excellent (πολύ καλή έως τέλεια διάκριση) 
 

 

Πίνακας 1. Αξιοπιστία των προβλέψεων και σηµαντικότητα των επιµέρους µεταβλητών για τα 
Ερπετά. Η αξιοπιστία είναι πολύ καλή και για τα τρία είδη. 

Είδος 
Maxent  
(AUC) 

Χρήσεις γης  
CLC (2006) Θερµοκρασία Βροχόπτωση 

Συνάφεια 
του 

τοπίου 

Πυκνότητα 
των άκρων 
στο τοπίο  

Συσσώρευση 
υδατικών  
απορροών  

Γεωλογικό 
υπόβαθρο  Σύνολο 

Σηµεία 
Επιβεβαιωµένης 

παρουσίας  
του είδους  

Mauremys 
rivulata  0,985 16,5 1,5 1,6 0,6 31,0 15,1 33,7 100 27 
Hierophis 
cypriacus 0,952 32,8 31,5 0,3 2,4 3,8 5,7 23,5 100 30 
Natrix natrix 
cypriaca  0,941 8,4 30,5 4,4 0,0 1,5 15,1 40,1 100 31 

 

Πίνακας 2. Αξιοπιστία των προβλέψεων και σηµαντικότητα των επιµέρους µεταβλητών για τα 
αρθρόποδα. Η αξιοπιστία είναι πολύ καλή και για τα δύο είδη.  

Είδος 
Maxent 
(AUC) 

Χρήσεις γης 
CLC (2006) Θερµοκρασία Βροχόπτωση

Συνάφεια
του 

τοπίου 

Πυκνότητα
των άκρων
στο τοπίο 

Συσσώρευση
υδατικών 
απορροών 

Γεωλογικό 
υπόβαθρο Σύνολο 

Σηµεία 
επιβεβαιωµένης 
παρουσίας 
του είδους 

Euplagia 
quadripunctaria 0,956 2,1 2,5 44,9 7,0 0 27,0 16,5 100 24 
Propomacrus 
cypriacus  0,914 26,7 0 0,6 0,2 0 0,8 71,7 100 11 
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Πίνακας 3. Αξιοπιστία των προβλέψεων και σηµαντικότητα των επιµέρους µεταβλητών για τα θηλαστικά. Η αξιοπιστία είναι πολύ καλή για 12 είδη και καλή 
για 7 ακόµα είδη χειροπτέρων (0.8 < AUC < 0.9). 

Είδος 
Maxent 
(AUC) 

Χρήσεις γης 
CLC (2006) Θερµοκρασία Βροχόπτωση 

Συνάφεια  
του τοπίου 

Πυκνότητα
των άκρων
στο τοπίο

Συσσώρευση
υδατικών 
απορροών 

Γεωλογικό
υπόβαθρο Σύνολο

Αριθµός  
παρατηρήσεων
του είδους 

Eptesicus serotinus  0,980 18,2 14,4 53,1 2,5 1,4 5,9 4,6 100 21 
Hypsugo savii  0,849 17,7 11,2 34,4 0,3 1,1 6,1 29,2 100 84 
Miniopterus schreibersii  0,889 19,8 4,8 48,6 0,0 3,3 3,8 19,7 100 81 
Myotis blythii  0,986 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 72,6 100 22 
Myotis emarginatus  0,994 20,2 0,0 0,0 7,2 0,0 2,1 70,5 100 11 
Myotis nattereri  0,952 39,1 22,0 16,1 0,0 1,9 3,3 17,6 100 47 
Nyctalus lasiopterus  0,957 39,5 0,0 34,9 0,6 0,0 0,3 24,7 100 8 
Nyctalus leisleri  0,977 23,6 13,2 40,7 6,0 1,8 0,2 14,5 100 24 
Plecotus kolombatovici  0,963 9,7 0,5 61,9 5,6 0,3 2,2 19,8 100 44 
Pipistrellus kuhlii  0,816 22,4 3,9 33 2,4 1,3 5,3 31,7 100 149 
Pipistrellus pipistrellus  0,867 24,5 1,3 47,3 0,7 0,3 7,8 18,1 100 64 
Rhinolophus blasii 0,916 32,7 0,2 18,2 1,2 0,2 0,3 47,2 100 44 
Rhinolophus euryale  0,812 32,3 0 0 0 0 5,3 62,4 100 15 
Rhinolophus ferrumequinum 0,891 19,1 0,9 46,2 0,5 0 3,2 30,1 100 102 
Rhinolophus hipposideros  0,856 27,1 4 37,3 0 0,2 4 27,3 99,9 155 
Rousettus aegyptiacus  0,858 33,8 9,7 12 3,4 0,4 2,8 37,9 100 131 
Tadarida teniotis  0,938 2,7 6,4 52,9 1,2 0 11,1 25,6 99,9 27 
Pipistrellus pygmaeus  0,949 12,3 3,3 45,8 1,5 3 11,5 22,6 100 21 

Σηµείωση: 

(!) Μπορεί η συνεισφορά (σηµαντικότητα) των επιµέρους παραµέτρων στην κάθε πρόβλεψη να είναι µικρή αλλά απαραίτητη για την περιγραφή της 
πραγµατικότητας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

(!) Από τον παραπάνω πίνακα απουσιάζουν είδη όπως το Nyctalus noctula και το Rhinolophus mehelyi  των οποίων η παρουσία στο νησί θεωρείται αµφίβολη, 
εφόσον καµία νέα παρατήρηση δεν υπάρχει και οι παλαιότερες καταγραφές είναι πιθανότατα εσφαλµένες (βλέπε σχετικές αναφορές στα παραδοτέα της δράσης 
Α1).  
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2. ΑΡΘΡΟΠΟ∆Α 
Euplagia quadripunctaria (Poda 1761) 

 
Χάρτης 1. Κατανοµή των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων το Euplagia quadripunctaria όπως προβλέπεται 
από τα µέχρι τώρα δεδοµένα και τα διαθέσιµα γεωγραφικά υπόβαθρά µε βάση την ανάλυση µε το 
µοντέλο maxent (AUC= 0,956).  

Η προβλεπόµενη από το maxent διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος [ή 
διαβάθµιση πιθανότητας παρουσίας] προέκυψε από 24 θέσεις επιβεβαιωµένης 
παρουσίας του είδους και περιγράφει πολύ καλά τον οικολογικό θώκο του είδους 
(AUC= 0,956). Τα ενδιαιτήµατα του είδους στο νησί δεν εµφανίζονται ιδιαίτερα  
κατακερµατισµένα (fragmented) γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση 
του γενετικού υλικού ατόµων από διάφορους Κυπριακούς πληθυσµούς (βλέπε 
σχετικές αναφορές δράσης C8 του Προγράµµατος ICOSTACY). Τα ενδιαιτήµατα του 
είδους αναµένεται να συρρικνωθούν σηµαντικά µέχρι το 2080 προς µεγαλύτερα 
υψόµετρα λόγω των κλιµατικών αλλαγών.    

Με βάση τα κλιµατικά σενάρια που εξετάστηκαν αναµένεται σταδιακή συρρίκνωση 
της έκτασης των ενδιαιτηµάτων (και της ποιότητας τους) του είδους έως το 2080 
χωρίς όµως να παρατηρείται σηµαντικός κατακερµατισµός τους.     

Με βάση τα παραπάνω οι  διαχειριστικές δράσεις θα πρέπει να εστιαστούν στις 
περιοχές που απειλούνται άµεσα από την κλιµατική αλλαγή [διατήρηση επιπλέον 
τοπικών πληθυσµών του είδους σε µέσα υψόµετρα στην περίµετρο της σηµερινής 
κατανοµής των βέλτιστων ενδιαιτηµάτων όπως αυτά εµφανίζονται στον παραπάνω 
χάρτη], έτσι ώστε να διατηρηθούν βιώσιµοι τοπικοί πληθυσµοί που θα επιτρέψουν 
µελλοντικά την διατήρηση ενός βιώσιµου µεταπληθυσµού στην Κύπρο (ένα δίκτυο 
τοπικών πληθυσµών σε µία δυναµική ισορροπία εκλείψεων και επαν-εποικισµών).  
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2.1 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για την Euplagia quadripunctaria 

 
Χάρτης 2. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 3. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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2.2 Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για την Euplagia quadripunctaria 

 
Χάρτης 4. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

  
Χάρτης 5. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Β2 για το 2080 (long 
term). 
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Propomacrus cypriacus (Alexis and Makris 2003) 
 

 
Χάρτης 6. Κατανοµή των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων του Propomacrus cypriacus όπως προβλέπεται 
από τα µέχρι τώρα δεδοµένα και τα διαθέσιµα γεωγραφικά υπόβαθρά  

Σε γενικές γραµµές η εικόνα της γεωγραφικής κατανοµής των ενδιαιτηµάτων του 
είδους στον  παραπάνω χάρτη είναι πολύ καλή (µε εξαίρεση τα δυο πυκνά σηµεία 
στα ανατολικά προς Κάβο Γκρέκο που πιθανά αποτελούν σφάλµατα ταξινόµησης 
δεδοµένου ότι ούτε δείγµατα έχουµε από εκεί ούτε κατάλληλα ενδιαιτήµατα 
υπάρχουν).  

Την εικόνα του παραπάνω χάρτη επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσµατα των γενετικών 
αναλύσεων για άτοµα από τους κυπριακούς πληθυσµούς στα οποία δεν εντοπίζονται 
µεγάλες ενδο-ειδικές αποστάσεις και εποµένως οι πληθυσµοί τους δεν φαίνεται να 
είναι γενετικά αποµονωµένοι (βλέπε σχετικές αναφορές δράσης C8 του 
Προγράµµατος ICOSTACY). 

Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας 
παρουσίας από 0 έως 1] προέκυψε µε βάση την ανάλυση µε το µοντέλο maxent 
(µέθοδος της Μέγιστης Εντροπίας, µε πολύ καλή αξιοπιστία, AUC= 0,956).   

Από τα µέχρι τώρα δεδοµένα δεν προκύπτει σηµαντική εξάρτηση από τις κλιµατικές 
παραµέτρους και εποµένως µε βάση τα σενάρια κλιµατικής αλλαγής δεν αναµένονται 
µεταβολές. Αντιθέτως το είδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και την διαθεσιµότητα των µικρο-ενδιαιτηµάτων του. 

Οι προοπτικές διατήρησης του είδους εξαρτώνται άµεσα από την διαχείριση των 
µικρο-ενδιαιτηµάτων του (βλέπε παραδοτέο δράσης Α1 του Προγράµµατος 
ICOSTACY).  
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3. ΕΡΠΕΤΑ 
Hierophis cypriacus 

 
Χάρτης 7. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Hierophis 
cypriacus [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1 (AUC=0,952). 

Η προβλεπόµενη κατανοµή (προέκυψε από σύνολο 30 εντοπισµών του είδους) των 
κατάλληλων ενδιαιτηµάτων είναι πολύ καλή σε σχέση µε τις µέχρι τώρα 
παρατηρήσεις, δεδοµένου ότι εκτός από την συγκέντρωση των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων γύρω από το Τρόοδος παρατηρούνται διάδροµοι και κατατµήµατα 
κατάλληλα για το είδος και σε χαµηλότερα υψόµετρα (σχεδόν σε όλη την Κύπρο). 
Επιπλέον συσχετίζεται θετικά µε τις εκτεταµένες, συνεχείς δασικές περιοχές στην 
κλίµακα των 6 km (βλέπε πρώτο παραδοτέο Α4 του Προγράµµατος ICOSTACY), 
γεγονός που µπορεί να σηµαίνει ότι είναι ευαίσθητο είδος στον κατακερµατισµό των 
βιοτόπων του. Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: maxent,  ενώ η 
ανταπόκριση του µοντέλου στα δεδοµένα είναι  πολύ καλή [AUC: 0,952]. 

Τα ενδιαιτήµατα του είδους φαίνεται ότι ενδέχεται να συρρικνωθούν σηµαντικά (µέχρι 
το 2080 και µε τα δύο κλιµατικά σενάρια) µόνο σε περιοχές µεγάλων υψοµέτρων 
δηµιουργώντας τρία σηµαντικά διαφορετικού µεγέθους κατατµήµατα. Οι 
διαχειριστικές προσπάθειες εποµένως θα πρέπει να κινηθούν προς τη διατήρηση 
επιπλέον τοπικών πληθυσµών του είδους σε µέσα υψόµετρα στην περίµετρο της 
κύριας κατανοµής των βέλτιστων ενδιαιτηµάτων όπως αυτά εµφανίζονται στον 
παραπάνω χάρτη. 

Τα παραπάνω δεδοµένα αποτελούν ενδείξεις µε βάση τα µέχρι τώρα δεδοµένα για 
ένα «φυσικά» σπάνιο είδος όπως το Hierophis cypriacus οι προβλέψεις θα πρέπει να 
ενηµερώνονται / διορθώνονται µε νέα δεδοµένα ώστε να περιγράφουν 
ρεαλιστικότερα την φυσική εξάπλωση των βιοτόπων του είδους. Επιπλέον στην 
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βελτίωση των προβλέψεων θα συµβάλει και η ρεαλιστικότερη χαρτογράφηση των 
χρήσεων γης και ενδεχοµένως η διατύπωση σεναρίων µεταβολής τους.    

3.1 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Hierophis cypriacus 

 
Χάρτης 8. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 9. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term). 
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3.2 Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Hierophis cypriacus 

 
Χάρτης 10. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 11. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Natrix natrix cypriaca (Hecht 1930) 
 

 
Χάρτης 12. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Natrix 
natrix cypriaca ( [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως. 

Με βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου παραδοτέου της δράσης Α4 του 
Προγράµµατος ICOSTACY, το είδος συσχετίζεται θετικά µε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από παρουσία επιφανειακού νερού αλλά και αυξηµένη 
ετερογένεια τοπίου στην κλίµακα των 6km.  

Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας 
παρουσίας από 0 έως 1] του Natrix natrix cypriaca προέκυψαν από το µοντέλο 
maxent ενώ η ανταπόκριση του µοντέλου στα δεδοµένα είναι  πολύ καλή [AUC: 
0,941]. 

Η έκταση αλλά και η ποιότητα των ενδιαιτηµάτων του νερόφιδου στην Κύπρο 
αναµένεται να µειωθούν σηµαντικά µέχρι το 2080 µε βάση τα κλιµατικά σενάρια 
που εξετάστηκαν. 
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3.3 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Natrix natrix cypriaca 

 
Χάρτης 13. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (short 
term) 

 
Χάρτης 14. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term)  
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3.4 Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Natrix natrix cypriaca 

 
Χάρτης 15. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 16. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term).  
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Mauremys rivulata (Valenciennes 1833) 
 

 
Χάρτης 17. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Mauremys 
rivulata [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Πολύ καλή αποτύπωση της κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων του είδους 
στην Κύπρο (εµφανίζονται περιοχές όπως του Παραλιµνίου ή της κοιλάδας ∆ιαρίζου 
όπου το είδος δεν είναι παρόν). Το είδος συσχετίζεται θετικά (όπως και το Κυπριακό 
νερόφιδο) µε περιοχές που χαρακτηρίζονται από παρουσία επιφανειακού νερού αλλά 
και αυξηµένη ετερογένεια τοπίου στην κλίµακα των 6km (βλέπε πρώτο παραδοτέο 
δράσης Α4 του Προγράµµατος ICOSTACY).  

Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος [ή πιθανότητας 
παρουσίας από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο maxent ενώ η ανταπόκριση του 
µοντέλου στα δεδοµένα είναι πολύ καλή [AUC: 0,985].  

Αναµένονται τα αποτελέσµατα στους πληθυσµούς του είδους από την συστηµατική 
αποµάκρυνση του ανταγωνιστικού εισβολέα Trachemys scripta elegance που 
πραγµατοποιείται στα πλαίσια της δράσης C7 του Προγράµµατος ICOSTACY.  

Με βάση τον παραπάνω χάρτη υπάρχουν περιοχές στις οποίες µπορούν να γίνουν 
επαν-εισαγωγές του είδους όπως η περιοχή του Παραλιµνίου (όπου εµφανίζονταν 
κάποια άτοµα του ανταγωνιστικού είδους Trachemys scripta elegance) ή η περιοχή 
του ∆ιαρίζου. 
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3.5 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Mauremys rivulata 

 
Χάρτης 18. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 19. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term). 
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3.6 Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Mauremys rivulata 

 
Χάρτης 20. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 21. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term).  
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4. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 
Την παρουσίαση των αποτελεσµάτων για κάθε είδος ακολουθούν κάποια σχόλια, στα 
οποία περιλαµβάνεται η κριτική τους ως προς τον ρεαλισµό µε τον οποίο 
περιγράφεται η έκταση αλλά και η ποιότητα των διαθέσιµων ενδιαιτηµάτων τους 
(απευθείας επικοινωνία µε ερευνητές δράσης Α1 του Προγράµµατος ICOSTACY).   

[Τα σηµεία που φαίνονται στους παρακάτω χάρτες αφορούν µόνο παρατηρήσεις που 
έγιναν στα πλαίσια του ICOSTACY και όχι το σύνολο των παρατηρήσεων από τις 
οποίες προέκυψαν οι χάρτες (βιβλιογραφικά δεδοµένα και παλαιότερα αδηµοσίευτα 
δεδοµένα)].   

1. Γενικά για τα χειρόπτερα της Κύπρου η έννοια του κατακερµατισµού και της 
αποµόνωσης τοπικών πληθυσµών δεν φαίνεται να ισχύει λόγω των µεγάλων 
δυνατοτήτων διασποράς που έχουν τα είδη αυτά. 

2. Με βάση το παραπάνω, θεωρητικά, τα είδη αυτά µπορούν να εποικίσουν 
οποιοδήποτε κατάλληλο ενδιαίτηµα στην Κύπρο και εποµένως η διατήρηση 
τους στο νησί συνδέεται άµεσα µε δύο πράγµατα: 

a. Τη διατήρηση ασφαλών καταφύγιων (roosting sites) / δηλαδή την 
προστασία και διατήρηση όλων των γνωστών roosting sites (π.χ. 
παλαιά ορυχεία ή σπίτια, σπηλιές) συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 
που έχουν εγκαταλειφθεί στο παρελθόν µε βάση παλιότερα δεδοµένα.  

b. Την διαχείριση και προστασία σηµαντικών για τα είδη τοπίων (που να 
περιλαµβάνουν π.χ. κατάλληλη βλάστηση, διαθεσιµότητα νερού και 
τροφής)  

3. Εποµένως οι διαχειριστικές προσπάθειες θα πρέπει να εντοπιστούν στην 
προστασία των υφιστάµενων γνωστών καταφυγίων ή και τη δηµιουργία νέων  

4. Σε γενικές γραµµές τα περισσότερα καταφύγια εντοπίζονται γύρω από το 
Τρόοδος παρόλα αυτά σε µελλοντικές διαχειριστικές περιόδους θα πρέπει να 
εξεταστούν ως προς την παρουσία χειροπτέρων και άλλες «ακατάλληλες» 
περιοχές (όπου απουσιάζουν πληροφορίες). Ενώ για κάποια άλλα είδη 
χειροπτέρων το Τρόοδος δεν είναι τόσο σηµαντικό όπως για το P. kuhlii  ή το 
R. aegyptiacus που φαίνεται αν το αποφεύγει.        

5. Πολλές από τις παρακάτω προβλέψεις για την έκταση και την ποιότητα των 
ενδιαιτηµάτων των χειροπτέρων ως επίπτωση των κλιµατικών αλλαγών 
ενδέχεται να είναι υπερβολικές, παρόλα αυτά ενδεχοµένως να δίνουν 
ενδιαφέρουσες µελλοντικές τάσεις που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη 
διαχείριση τους. 

•  Η µείωση της ποιότητας των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων δεν σηµαίνει 
απαραίτητα την µείωση των πληθυσµών ενός είδους. Μπορεί όµως να 
συνεπάγεται την αλλαγή της χωρικής συµπεριφοράς του [π.χ. 
αναζητώντας τροφή σε µεγαλύτερες περιοχές / µεγαλύτερα Home ranges] 
(π.χ. Lucherini & Lovari 1996).          

6. Ο Νυχτοπάππαρος διαφοροποιείται ως προς την οικολογία (φρουτοφάγο 
είδος, εξάρτηση του είδους από τη διαθεσιµότητα φρουτοφόρων δέντρων) του 
αλλά και το ιστορικό έντονης καταδίωξης από τον άνθρωπο στο πρόσφατο 
παρελθόν και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται διαφορετικά από τα υπόλοιπα 
χειρόπτερα παρά το γεγονός ότι φαίνεται να ευνοείται από τις κλιµατικές 
αλλαγές στην Κύπρο (π.χ. πολλές παλαιότερες αποικίες έχουν εγκαταλειφθεί 
λόγο της οικιστικής ανάπτυξης).    
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Rousettus aegyptiacus (Geoffroy 1810) 
 

 
Χάρτης 22. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Rousettus 
aegyptiacus [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Παρά το γεγονός ότι η παραπάνω εικόνα (της γεωγραφικής κατανοµής των 
κατάλληλων ενδιαιτηµάτων) αντιστοιχεί στην κατανοµή του είδους προ δεκαετίας 
(εφόσον σήµερα πολλές αποικίες έχουν πιθανότατα εγκαταλειφθεί λόγω της 
οικιστικής ανάπτυξης π.χ. Αγία Νάπα, Κάβο Γκρέκο και Παραλίµνι) οι δυνατότητες 
διασποράς του είδους είναι τέτοιες ώστε να είναι εφικτό να εποικισθούν εκ νέου οι 
αποικίες αυτές (εάν οι πιέσεις που ασκούνταν σε αυτές εκλείψουν σε συνδυασµό µε 
βελτίωση παραµέτρων όπως π.χ. η διαθεσιµότητα της τροφής).  

Στον παραπάνω χάρτη εµφανίζονται οι παρατηρήσεις (/αποικίες) του είδους την 
τελευταία πενταετία (κόκκινα σηµεία) µε βάση τις οποίες θα πρέπει να αξιολογηθεί 
και η σηµερινή γεωγραφική κατανοµή του είδους.  

Όπως φαίνεται Νυχτοπάππαρος απαντάται σήµερα σε περιοχές µε µικρό ή µέτριο 
υψόµετρο (έως 1000m). Με βάση τα σενάρια κλιµατικής αλλαγής που εξετάστηκαν 
(βλέπε χάρτες που ακολουθούν) το είδος αναµένεται να «ευνοηθεί» από τις 
κλιµατικές αλλαγές (που προβλέπει το ήπιο σενάριο Β2) εφόσον αναµένεται να 
χρησιµοποιεί και µεγαλύτερα υψόµετρα καθώς οι µέσες θερµοκρασίες θα αυξάνουν. 
Φυσικά η πραγµάτωση του παραπάνω σεναρίου προϋποθέτει και την αύξηση της 
διαθέσιµης τροφής και του νερού (π.χ. την επέκταση των φρουτο-καλλιεργειών προς 
τα ορεινά).  
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4.1 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Rousettus aegyptiacus 

 
Χάρτης 23. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (short 
term) 

 
Χάρτης 24. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term)  
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4.2 Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Rousettus aegyptiacus 

 
Χάρτης 25. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 
2020 (short term) 

 
Χάρτης 26. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term)  
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Rhinolophus ferrumequinum (Schreber 1774) 
 

 
Χάρτης 27. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος το Rhinolophus 
ferrumequinum [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Ο παραπάνω χάρτης απεικονίζει ικανοποιητικά την κατανοµή και διαβάθµιση των 
ενδιαιτηµάτων του είδους στην Κύπρο µε εξαίρεση την περιοχή της Ξυλοφάγου που 
δεν απεικονίζεται (σφάλµα ταξινόµησης / ενδεχοµένως λόγω µικρής απόκλισης των 
στιγµάτων από τα υπόβαθρα ταξινόµησης) και θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις 
αναφορές για το είδος. Αντίθετα στον παραπάνω χάρτη δίνεται µεγαλύτερη έµφαση 
απ’ ότι θα αναµενόταν στο Κάβο Γκρέκο.   

Η µεγάλη πιθανότητα που εµφανίζεται στα ορεινά του Τροόδους δεν υποδηλώνει 
προτίµηση του είδους στα µεγάλα υψόµετρα αλλά οφείλεται κυρίως  στην παρουσία 
πολλών παλαιών ορυχείων που αποτελούν σηµαντικά roosting sites (επιπλέον 
δειγµατοληπτικά είναι ευκολότερος ο εντοπισµός των ζώων εντός των ορυχείων).    

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο maxent, είναι καλή 
[AUC: 0,891] και ο αριθµός των δεδοµένων είναι ικανοποιητικός. 

Τα ενδιαιτήµατα του είδους ενδέχεται να υποστούν µικρή συρρίκνωση (µέχρι το 
2080 και µε τα δύο κλιµατικά σενάρια) µετακινούµενα προς περιοχές µεγαλύτερων 
υψοµέτρων. Οι διαχειριστικές προσπάθειες εποµένως θα πρέπει να κινηθούν προς 
τη διατήρηση των ενδιαιτηµάτων τροφοληψίας του είδους αλλά και των ασφαλών 
καταφυγίων τους (αν και δεν αναµένεται να επηρεασθούν σηµαντικά, εφόσον οι 
συνθήκες στα ορυχεία παραµένουν σχετικά σταθερές). 
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4.3 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Rhinolophus ferrumequinum 

 
Χάρτης 28. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (short 
term) 

 
Χάρτης 29. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term)  
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4.4 Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Rhinolophus ferrumequinum 

 
Χάρτης 30. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term) 

 
Χάρτης 31. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term)  



                          ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                
 

40 
 

Rhinolophus hipposideros (Borkhausen 1797) 
 

 
Χάρτης 32. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το 
Rhinolophus hipposideros  [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Το R. hipposideros απαντάται από τις πεδινές µέχρι και τις ορεινές περιοχές της 
Κύπρου και εποµένως ο παραπάνω χάρτης φαίνεται ότι απεικονίζει ικανοποιητικά 
την έκταση αλλά και τη διαβάθµιση των ενδιαιτηµάτων του. Η προβλεπόµενη 
θεωρητική κατανοµή των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων  προέκυψε από το µοντέλο 
maxent και έχει καλή απόκριση στα µέχρι τώρα δεδοµένα [AUC: 0,856] και ο 
αριθµός των δεδοµένων είναι ικανοποιητικός. 

Η µεγάλη πιθανότητα που εµφανίζεται στα ορεινά του Τροόδους δεν υποδηλώνει 
προτίµηση του είδους στα µεγάλα υψόµετρα αλλά οφείλεται κυρίως  στην παρουσία 
πολλών παλαιών ορυχείων που αποτελούν σηµαντικά roosting sites (επιπλέον 
δειγµατοληπτικά είναι ευκολότερος ο εντοπισµός των ζώων εντός των ορυχείων).    

Τα ενδιαιτήµατα του είδους ενδέχεται να υποστούν µικρή συρρίκνωση µέχρι το 2080 
(και µε τα δύο κλιµατικά σενάρια) µετακινούµενα προς περιοχές µεγαλύτερων 
υψοµέτρων ακολουθώντας την χωρική µεταβολή των κλιµατικών συνθηκών. Οι 
διαχειριστικές προσπάθειες θα πρέπει εποµένως να κινηθούν προς τη διατήρηση 
των καταφυγίων του είδους αλλά και την ορθή διαχείριση των χρήσεων γης. 

Οι διαχειριστικές προσπάθειες εποµένως θα πρέπει να κινηθούν προς τη διατήρηση 
των ενδιαιτηµάτων τροφοληψίας για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η 
λεπτοµερής περιγραφή των ενδιαιτηµάτων αυτών (αυτό αποτελεί και αντικείµενο της 
βασικής έρευνας όλων των χειροπτέρων). 
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4.5 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Rhinolophus hipposideros 

 
Χάρτης 33. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 34. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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4.6 Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Rhinolophus hipposideros 

 
Χάρτης 35. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 36. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Rhinolophus blasii (Peters 1866) 

 

 
Χάρτης 37. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το 
Rhinolophus blasii [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Η γενική εικόνα της παραπάνω πρόβλεψης είναι αρκετά καλή αν και περιλαµβάνει 
κάποιες περιοχές (µε αυξηµένη πιθανότητα) όπως αυτή νότια της Μόρφου, στο 
Τρόοδος και στο Παραλίµνι που φαίνονται κάπως υπερβολικές µε βάση την µέχρι 
τώρα εµπειρία των ερευνητών από την περιοχή. 

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή και διαβάθµιση των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Rhinolophus blasii προέκυψαν από το µοντέλο maxent η 
επαλήθευση του οπίου από τα δεδοµένα είναι πολύ καλή (AUC = 0,916).  

Με βάση τις προβλέψεις των σεναρίων κλιµατικής αλλαγής που δοκιµάστηκαν (Α2 
και Β2 για το 2020 και 2080) µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα, δεν αναµένονται 
σηµαντικές αλλαγές στη διαθεσιµότητα των ενδιαιτηµάτων του είδους. 
Εποµένως το είδος δεν αναµένεται να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα προβλήµατα αρκεί να 
προστατευτούν τα σηµαντικά του καταφύγια.       
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4.7 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Rhinolophus blasii 

 
Χάρτης 38. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (long 
term).  

 
Χάρτης 39. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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4.8 Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Rhinolophus blasii 

 
Χάρτης 40. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 41. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Myotis blythii (Tomes, 1857) 

 

 
Χάρτης 42. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Myotis 
blythii [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Η συγκεκριµένη πρόβλεψη φαίνεται να έχει αρκετά προβλήµατα, όπως η αυξηµένη 
πιθανότητα στη Λάρνακα και βόρεια της Λεµεσού (δεν φαίνεται πιθανό να ισχύει κάτι 
τέτοιο). Αντίθετα, η µεγαλύτερη αποικία του είδους, νότια της Ξυλοφάγου δεν φαίνεται 
(όπως και για το Rhinolophus ferrumequinum). Παρόλα αυτά το είδος φαίνεται ότι 
έχει ευρεία κατανοµή, αλλά το βρίσκουµε πιο εύκολα σε (ορισµένα) ορυχεία και 
σπήλαια. 

Στο Τρόοδος το είδος απαντάται µόνο για λήθαργο και σε µικρούς αριθµούς αντίθετα 
σε χαµηλά υψόµετρα έχει µεγαλύτερους αριθµούς, ειδικά τους θερµούς µήνες. 
Μελλοντικά και αν τα διαθέσιµα δεδοµένα το επιτρέπουν θα είχε νόηµα να 
εξετασθούν ξεχωριστά τα δεδοµένα των χαµηλών υψοµέτρων που ενδεχοµένως θα 
δώσουν καλύτερη εικόνα των ενδιαιτηµάτων του είδους. 

Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος [ή πιθανότητας 
παρουσίας από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο maxent αν και πρόβλεψη 
επιβεβαιώνεται από τα δεδοµένα (και είναι πολύ καλή AUC = 0,986) η αξιοπιστία 
όµως του µοντέλου είναι σχετικά χαµηλή λόγω του µικρού αριθµού δεδοµένων 
από τα οποία προκύπτει.  

Από τα µέχρι τώρα δεδοµένα, το είδος δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από 
τις κλιµατικές παραµέτρους και εποµένως δεν καταγράφονται αναµενόµενες 
αλλαγές µε βάση τα σενάρια κλιµατικής αλλαγής.  
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Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 
 

 
Χάρτης 43. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Myotis 
nattereri [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Η παραπάνω πρόβλεψη είναι ικανοποιητική αν και φαίνεται να παραβλέπεται µία 
αποικία νότια της Λευκωσίας (στο Μαθιάτη). Γενικά, το είδος απαντάται σε ορυχεία 
και σπήλαια εντός δασωµένων περιοχών γεγονός που περιγράφεται αρκετά καλά 
από τον χάρτη. 

Όπως και µε το Myotis blythii,  στο Τρόοδος το είδος απαντάται  µε λίγα άτοµα για 
λήθαργο ή και ζευγάρωµα ενώ αντίθετα σε χαµηλά υψόµετρα έχει µεγαλύτερους 
αριθµούς, ειδικά τους θερµούς µήνες. Μελλοντικά και αν τα διαθέσιµα δεδοµένα το 
επιτρέπουν θα είχε νόηµα να εξετασθούν ξεχωριστά τα δεδοµένα των χαµηλών 
υψοµέτρων που ενδεχοµένως θα δώσουν καλύτερη εικόνα των ενδιαιτηµάτων του 
είδους. 

Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας 
παρουσίας από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο maxent, ενώ η αξιοπιστία της 
εκτίµησης είναι καλή [AUC=0,952].  

Με βάση τις προβλέψεις των σεναρίων κλιµατικής αλλαγής που δοκιµάστηκαν (Α2 
και Β2 για το 2020 και 2080) µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα του Myotis nattereri, δεν 
αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στη διαθεσιµότητα των ενδιαιτηµάτων του 
είδους. Εποµένως το είδος δεν αναµένεται να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα προβλήµατα 
αρκεί να προστατευτούν τα σηµαντικά για αυτό καταφύγια.       
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4.9 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Myotis nattereri 

 
Χάρτης 44. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (long 
term). 

 
Χάρτης 45. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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4.10 Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Myotis nattereri 

 
Χάρτης 46. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 47. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 
 

 
Χάρτης 48. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Eptesicus 
serotinus [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Η πρόβλεψη φαίνεται να καλύπτει ικανοποιητικά τα διαθέσιµα ενδιαιτήµατα του 
είδους αν και ίσως θα αναµενόταν περισσότερη έµφαση στις περιοχές της Λάρνακας 
και της Πάφου (στις πόλεις γενικά/ αλλά µε βάση τον αριθµό των διαθέσιµων 
δεδοµένων το αποτέλεσµα είναι ικανοποιητικό).  

Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος [ή πιθανότητας 
παρουσίας από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο maxent, ενώ η αξιοπιστία της 
εκτίµησης είναι πολύ καλή [AUC: 0,980]. Απαιτείται συγκέντρωση επιπλέον 
δεδοµένων για την βελτίωσης της αξιοπιστίας και των προβλέψεων. 

Τα κλιµατικά σενάρια δείχνουν ότι το είδος ενδέχεται να ευνοηθεί από τις κλιµατικές 
αλλαγές στο ανατολικό τµήµα της Κύπρου ενώ στο δυτικό τµήµα αναµένεται µείωση 
των διαθέσιµων ενδιαιτηµάτων. Παρόλα αυτά οι προβλέψεις αυτές δεν είναι 
ιδιαίτερα αξιόπιστες εφόσον προκύπτουν από πολύ µικρό αριθµό δεδοµένων και 
αναµένεται να εµπεριέχουν πολλά σφάλµατα (Απαιτείται µεγαλύτερος αριθµός 
δεδοµένων για την βελτίωση του ρεαλισµού των προβλέψεων).  

Η προβλεπόµενη αύξηση (µε βάση τα σενάρια Α2 και Β2) της πιθανότητας 
παρουσίας στην ανατολική Κύπρο (περιοχή Μεσαορίας) δε φαίνεται να αποτελεί 
ρεαλιστικό σενάριο εφόσον τα ενδιαιτήµατα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή 
αυτή αναµένεται να συρρικνωθούν και για τον λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται στο 
κείµενο (τα αρχεία παρατίθενται µε τις παραπάνω επιφυλάξεις στο παράρτηµα). 
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Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 
 

 
Χάρτης 49. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Hypsugo 
savii [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

Σε γενικές γραµµές πολύ καλή απόδοση της κατανοµής των ενδιαιτηµάτων του  H. 
Savii µε ίσως λίγο µεγαλύτερη αναµενόµενη πιθανότητα βόρεια της Λάρνακας. Η 
προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος [ή πιθανότητας 
παρουσίας από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο maxent (Maximum Entropy) ενώ 
η αξιοπιστία της εκτίµησης είναι καλή [AUC: 0,849].  

Με βάση τις προβλέψεις των σεναρίων κλιµατικής αλλαγής που δοκιµάστηκαν (Α2 
και Β2 για το 2020 και 2080) µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα του H. Savii, αναµένεται 
µικρή συρρίκνωση των διαθέσιµων ενδιαιτηµάτων και µείωση της ποιότητας 
τους.  

∆εν αναµένεται να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα (γεγονός που είναι 
αναµενόµενο εφόσον πρόκειται για γενικευµένο είδος / generalist) αρκεί να 
προστατευτούν τα σηµαντικά για αυτό ενδιαιτήµατα (τα δασικά ενδιαιτήµατα τα οποία 
προτιµά) και οι πιθανές θέσεις φωλιάσµατος (roosting sites). 
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4.11 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για Hypsugo savii 

 
Χάρτης 50. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (long 
term). 

 
Χάρτης 51. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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4.12 Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για Hypsugo savii 

 
Χάρτης 52. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 53. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 
 

 
Χάρτης 54. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το 
Pipistrellus pipistrellus [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

Πολύ καλή απόδοση της γεωγραφικής κατανοµής των ενδιαιτηµάτων του  Pipistrellus 
pipistrellus. Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο maxent (Maximum 
Entropy), η αξιοπιστία της εκτίµησης είναι καλή [AUC: 0,867] ενώ το πλήθος των 
δεδοµένων πολύ µεγάλο.  

Με βάση τις προβλέψεις των σεναρίων κλιµατικής αλλαγής που δοκιµάστηκαν (Α2 
και Β2 για το 2020 και 2080) µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα του Pipistrellus pipistrellus, 
αναµένεται µικρή συρρίκνωση των διαθέσιµων ενδιαιτηµάτων και µείωση της 
ποιότητας τους (σηµαντικές για το σενάριο Α2 του 2080). ∆εν αναµένεται να 
αντιµετωπίσει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα µε εξαίρεση το κλιµατικό σενάριο Α2 για 
το 2080 (γεγονός αναµενόµενο εφόσον πρόκειται για γενικευµένο είδος / generalist) 
αρκεί να προστατευτούν τα σηµαντικά για αυτό καταφύγια (roosting sites) και τα 
ενδιαιτήµατα τροφοληψίας.       
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4.13 Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Pipistrellus pipistrellus 

 
Χάρτης 55. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (long 
term). 

 
Χάρτης 56. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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4.14. Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Pipistrellus pipistrellus  

 
Χάρτης 57. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 58. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 
 

 
Χάρτης 59. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το 
Pipistrellus kuhlii [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Γενικά καλή αποτύπωση των ενδιαιτηµάτων του είδους (P. kuhlii) αν και θεωρητικά 
θα έπρεπε τα ενδιαιτήµατα του να καλύπτουν ολόκληρο το νησί (τα κενά 
δηµιουργούνται πιθανότατα από τον µικρό αριθµό δεδοµένων για την βόρεια 
Κύπρο2).    

Πολύ καλή απόδοση της γεωγραφικής κατανοµής των ενδιαιτηµάτων του  P. Kuhlii. Η 
προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος [ή πιθανότητας 
παρουσίας από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο maxent (Maximum Entropy), η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι καλή [AUC: 0,816] ενώ το πλήθος των δεδοµένων από 
τα οποία προκύπτει πολύ µεγάλο.  

Όπως ήταν αναµενόµενο ένα τόσο ευπροσάρµοστο είδος φαίνεται να ευνοείται 
ελαφρώς από την κλιµατική αλλαγή µε βάση και τα δύο σενάρια µέχρι το 2080. 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες διαχειριστικές προσπάθειες για την προστασία του ενώ 
καλύπτεται από τις δράσεις για τα υπόλοιπα είδη. Η προβλεπόµενη αύξηση των 
κατάλληλων ενδιαιτηµάτων είναι ενδεχοµένως λίγο υπερβολική αλλά αντικατοπτρίζει 
το συγκριτικό πλεονέκτηµα των γενικευµένων ειδών (generalists) να προσαρµόζονται 
εύκολα σε µεταβαλλόµενες συνθήκες.      

  
 

 

                                                 
2 Σηµείωση: Τα σηµεία παρατηρήσεων των ειδών που παρουσιάζονται στους χάρτες του παραδοτέου 
δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν [για την παραγωγή τους] αλλά 
µόνο τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν στα πλαίσια του ICOSTACY. 
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4.15. Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Pipistrellus kuhlii 

 
Χάρτης 60. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (long 
term). 

 
Χάρτης 61. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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4.16. Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Pipistrellus kuhlii 

 
Χάρτης 62. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 

 
Χάρτης 63. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 
 

 
Χάρτης 64. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το 
Pipistrellus pygmaeus  [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Το είδος έχει βρεθεί µόνο σε τρεις συνολικά θέσεις (βλέπε παραπάνω χάρτη). 
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν ηχογραφήσεις φωνών εντοπισµού 
από χειρόπτερα σε πολλές θέσεις του νησιού, οι φωνές όµως που ηχογραφήθηκαν 
δεν έχουν ακόµα προσδιοριστεί σε επίπεδο είδους λόγω οµοιότητας µε αυτές των P. 
pipistrellus, αλλά και του M. schreibersii και έλλειψης φωνών αναφοράς (βλέπε 
παραδοτέο δράσης Α1). Σε κάθε περίπτωση, το P. pygmaeus φαίνεται να είναι ένα 
από τα πιο σπάνια είδη του νησιού.  

Η πρόβλεψη της γεωγραφικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων του 
Pipistrellus pygmaeus που παρουσιάζεται παραπάνω, προήλθε από δεδοµένα 
µε µικρή αξιοπιστία. Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας 
ενδιαιτήµατος προέκυψε από το µοντέλο της µέγιστης εντροπίας maxent (Maximum 
Entropy), και η αξιοπιστία της εκτίµησης είναι πολύ καλή [AUC: 0,949].  

Η έκταση αλλά και η ποιότητα των ενδιαιτηµάτων του Pipistrellus pygmaeus στην 
Κύπρο αναµένεται να µειωθούν σηµαντικά µέχρι το 2080 µε βάση τα κλιµατικά 
σενάρια που εξετάστηκαν (βλέπε χάρτες που ακολουθούν). Το παραπάνω 
αποτέλεσµα υπογραµµίζει την ανάγκη της άµεσης προστασίας και διαχείρισης των 
δασικών ενδιαιτηµάτων (από τα οποία και εξαρτάται το είδος) και των καταφυγίων 
στο Τρόοδος (αλλά και τη σηµασία των δράσεων στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ICOSTACY).   
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4.17. Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Pipistrellus pygmaeus 

 
Χάρτης 65. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 66. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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4.18. Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Pipistrellus pygmaeus 

 
Χάρτης 67. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 68. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
 

 
Χάρτης 69. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Nyctalus 
leisleri [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Πολύ καλή πρόβλεψη της γεωγραφικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων 
του είδους (αλλά και της διαβάθµισης της ποιότητας τους). Η προβλεπόµενη 
διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 
1] προέκυψε από το µοντέλο: maxent (Maximum Entropy), ενώ η αξιοπιστία της 
εκτίµησης είναι πολύ καλή [AUC: 0,977].  

Η έκταση αλλά και η ποιότητα των περιορισµένων σε έκταση ενδιαιτηµάτων3 του 
Nyctalus leisleri στην Κύπρο αναµένεται να µειωθούν σηµαντικά µέχρι το 2080 µε 
βάση τα κλιµατικά σενάρια που εξετάστηκαν (βλέπε χάρτες που ακολουθούν). Το 
παραπάνω αποτέλεσµα υπογραµµίζει την ανάγκη της άµεσης προστασίας και 
διαχείρισης των δασικών ενδιαιτηµάτων (από τα οποία και εξαρτάται το είδος) και 
των καταφυγίων στο Τρόοδος (αλλά και τη σηµασία των δράσεων στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ICOSTACY).   

  
 

                                                 
3 Το είδος αυτό φαίνεται να είναι στενοτοπικό, καθώς εξαρτάται ιδιαίτερα από τα δάση, εφόσον τα δάση 
δεν είναι αναµενόµενο να συρρικνωθούν τόσο πολύ µέχρι το 2080 η πρόβλεψη αυτή αφορά κυρίως τις 
κλιµατικές συνθήκες. Η συλλογή επιπλέον δεδοµένων (σε βάθος χρόνου) για το είδος στην Κύπρο θα 
βοηθήσει την καλύτερη περιγραφή των κρίσιµων για το είδος παραµέτρων και τη διαχείριση του.  
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4.19. Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Nyctalus leisleri 

 
Χάρτης 70. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (long 
term). 

 
Χάρτης 71. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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4.20. Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Nyctalus leisleri 

 
Χάρτης 72. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 

 
Χάρτης 73. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Plecotus kolombatovici (Đulić, 1980) 
 

 
Χάρτης 74. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Plecotus 
kolombatovici [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Πολύ καλή πρόβλεψη της γεωγραφικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων 
του Plecotus Kolombatovici. Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας 
ενδιαιτήµατος  προέκυψε από το µοντέλο maxent (Maximum Entropy), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι πολύ καλή [AUC: 0,963].  

Η έκταση αλλά και η ποιότητα των ενδιαιτηµάτων του Plecotus Kolombatovici στην 
Κύπρο αναµένεται να µειωθούν σηµαντικά µέχρι το 2080 (ιδιαίτερα µε το ακραίο 
σενάριο Α2) µε βάση τα κλιµατικά σενάρια που εξετάστηκαν (βλέπε χάρτες 2 έως 5 
που ακολουθούν).  

Παρόλα αυτά και µε βάση ακόµα και το ακραίο σενάριο φαίνεται να παραµένουν σε 
σχετικά καλή κατάσταση τα διαθέσιµα ενδιαιτήµατα δυτικά και Β∆. Η παραπάνω 
πρόβλεψη υπογραµµίζει την ανάγκη της άµεσης προστασίας και διαχείρισης των 
καταφυγίων του είδους στο Τρόοδος αλλά και στα σηµαντικά ενδιαιτήµατα της Πάφου 
στα δυτικά, αλλά και των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ICOSTACY.    

Η πλειονότητα του συνόλου των αναφορών για το είδος είναι από ορυχεία (του 
Τροόδους) που απουσιάζουν από τα Β∆ κορυφές (εκεί έχουµε λιγότερες αναφορές 
ίσως γιατί είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί το είδος). Παρά τις προβλέψεις που 
ακολουθούν και αν τα δασικά οικοσυστήµατα πάνω από τα 1000 µέτρα δεν 
συρρικνωθούν δεν αναµένεται πληχθεί σηµαντικά το είδος στη γνωστή του κατανοµή. 
Επιπλέον θα πρέπει να µελλοντικά να διερευνηθεί η πιθανότητα παρουσίας του και 
σε χαµηλότερα υψόµετρα. 
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4.21. Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Plecotus Kolombatovici 

 
Χάρτης 75. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (long 
term). 

 
Χάρτης 76. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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4.22. Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Plecotus Kolombatovici 

 
Χάρτης 77. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 78. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 

 

 
Χάρτης 79. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το 
Miniopterus schreibersii [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Σχετικά καλή απόδοση των ενδιαιτηµάτων του είδους ενώ θα αναµενόταν ίσως λίγο 
µεγαλύτερη πιθανότητα βόρεια της Λάρνακας και στον Πενταδάκτυλο λόγω της 
παρουσίας σπηλαίων (αν και δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές). Ενώ παραλείπονται 
οι πληθυσµοί και νότια της Ξυλοφάγου (το σφάλµα που παρατηρούµε και σε άλλα 
είδη και θα πρέπει να διορθωθεί στις σχετικές αναφορές της Κύπρου µε βάση την 
οδηγία 92/43/ΕΕ) και νότια της Λευκωσίας. Φαίνεται ότι έχει ευρεία κατανοµή, αλλά 
το βρίσκουµε πιο εύκολα σε (ορισµένα) ορυχεία και σπήλαια. Η προβλεπόµενη 
διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος του Miniopterus schreibersii προέκυψε 
από το µοντέλο maxent ενώ η αξιοπιστία της εκτίµησης είναι καλή [AUC: 0,889]. 
Τέλος η µεγάλη πιθανότητα που εµφανίζεται στο Τρόοδος οφείλεται στην παρουσία 
γαλαρίών παλαιών ορυχείων που χρησιµοποιούνται ως καταφύγια από το είδος.   
 
Η έκταση αλλά και η ποιότητα των ενδιαιτηµάτων του Miniopterus schreibersii στην 
Κύπρο αναµένεται να συρρικνωθούν σηµαντικά µέχρι το 2080 µε βάση τα 
κλιµατικά σενάρια που εξετάστηκαν (ιδιαίτερα µε το ακραίο σενάριο Α2, βλέπε χάρτες 
που ακολουθούν).  Η παραπάνω πρόβλεψη υπογραµµίζει την ανάγκη της άµεσης 
προστασίας και διαχείρισης των υφιστάµενων αλλά και πιθανών καταφυγίων του 
είδους στο Τρόοδος αλλά και στα σηµαντικά ενδιαιτήµατα της περιοχής της Πάφου 
στα δυτικά, αλλά και των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ICOSTACY. Παρά το γεγονός των ακραίων µεταβολών που προβλέπει το µοντέλο 
για το είδος θα εξακολουθούν να εµφανίζονται κατάλληλα καταφύγια (roosting sites) 
που δεν επηρεάζονται από τις εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες (όπως π.χ. το 
εσωτερικό σπηλαίων ή γαλαριών / που πρέπει να προστατευτούν).    
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4.23. Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Miniopterus schreibersii 

 
Χάρτης 80. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (long 
term). 

 
Χάρτης 81. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term).  
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4.24. Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Miniopterus schreibersii 

 
Χάρτης 82. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 

 
Χάρτης 83. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Tadarida teniotis (Rafinesque,1814) 

 
Χάρτης 84. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Tadarida 
teniotis [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Αρκετά καλή απεικόνιση των ενδιαιτηµάτων του είδους Tadarida teniotis αν και η 
αυξηµένη πιθανότητα στο Τρόοδος φαίνεται να είναι υπερβολική, εφόσον το είδος 
γενικά δεν δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση στις χαµηλές θερµοκρασίες. 

Η έκταση αλλά και η ποιότητα των ενδιαιτηµάτων του Tadarida teniotis στην Κύπρο 
αναµένεται να µειωθούν σηµαντικά µέχρι το 2080 µε βάση τα κλιµατικά σενάρια 
που εξετάστηκαν. Η παραπάνω πρόβλεψη υπογραµµίζει την ανάγκη της άµεσης 
προστασίας και διαχείρισης των ενδιαιτηµάτων του είδους ιδιαίτερα των θέσεων 
τροφοληψίας του.  

Τέλος σηµαντική είναι και η προστασία των υφιστάµενων αλλά και πιθανών 
καταφυγίων του είδους αν και µέχρι σήµερα γνωρίζουµε µόνο ένα καταφύγιό στο 
νησί (πιθανότατα λόγω του ότι µπορεί να καταφεύγει σε χαραµάδες βράχων, κτήρια 
και ψηλές εισόδους σπηλαίων που είναι δύσκολο να εντοπιστεί).  

.  
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4.25. Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Tadarida teniotis 

 
Χάρτης 85. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (short 
term). 

 

Χάρτης 86. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term). 
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4.26. Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Tadarida teniotis 

 
Χάρτης 87. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 88. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 
 

 
Χάρτης 89. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Myotis 
emarginatus [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

Καλή απόδοση των ενδιαιτηµάτων του είδους (παρά το γεγονός ότι τα δεδοµένα 
είναι λίγα) ενώ θα αναµενόταν να αποτυπώνονται καλύτερα οι πληθυσµοί νότια της 
Ξυλοφάγου (το σφάλµα που παρατηρούµε και σε άλλα είδη και οφείλεται σε 
απόκλιση των στιγµάτων της αποικίας από τα γεωγραφικά υπόβαθρα). Η 
προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος του M. emarginatus 
προέκυψε από το µοντέλο maxent ενώ η αξιοπιστία της εκτίµησης είναι πολύ καλή 
[AUC: 0,994]. Τέλος το µοντέλο προβλέπει µικρή πιθανότητα παρουσίας του είδους 
στο υδρογραφικό γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα αλλά 
αναµένεται να διορθωθεί µε την προσθήκη περισσότερων δεδοµένων µελλοντικά. 

Το είδος µε βάση τα µέχρι τώρα δεδοµένα δεν αναµένεται να επηρεαστεί από 
κλιµατικές παραµέτρους (οι κλιµατικές παράµετροι έχουν 0% σηµασία για το 
µοντέλο του είδους) και εποµένως καµία αλλαγή στην κατανοµή του κατάλληλου 
ενδιαιτήµατος του δεν µπορεί να προβλεφθεί µε βάση τα σενάρια Α2 και Β2.  
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Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 
 

 
Χάρτης 90.  Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το Nyctalus 
lasiopterus [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

Καλή απόδοση των ενδιαιτηµάτων του N.lasiopterus παρόλα αυτά υπάρχουν 
κάποια λανθασµένα πυκνά σηµεία (τα οποία δεν θα πρέπει να συµπεριληφθούν σε 
αναφορές). Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος του N. 
lasiopterus προέκυψε από το µοντέλο maxent ενώ η αξιοπιστία της εκτίµησης είναι 
πολύ καλή [AUC: 0,957].  
Η έκταση αλλά και η ποιότητα των περιορισµένων σε έκταση ενδιαιτηµάτων του 
N.lasiopterus στην Κύπρο αναµένεται να µειωθούν σηµαντικά µέχρι το 2080 µε 
βάση τα κλιµατικά σενάρια που εξετάστηκαν. Το παραπάνω αποτέλεσµα 
υπογραµµίζει την ανάγκη της άµεσης προστασίας και διαχείρισης των ενδιαιτηµάτων 
τροφοληψίας και καταφυγίων (φωλιάζει κυρίως δέντρα / π.χ. προστασία από τις 
δασικές πυρκαγιές και τοποθέτηση Bat boxes) του είδους στα δασικά οικοσυστήµατα 
του Τροόδους αλλά και των δράσεων στα πλαίσια του Προγράµµατος ICOSTACY.    
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4.27. Ακραίο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Nyctalus lasiopterus 

 
Χάρτης 91. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2020 (short 
term). 

 

 
Χάρτης 92. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο Α2 για το 2080 (long 
term). 
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4.28. Ήπιο σενάριο κλιµατικής αλλαγής για το Nyctalus lasiopterus 

 
Χάρτης 93. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2020 (short 
term). 

 
Χάρτης 94. Κατανοµή κατάλληλων ενδιαιτηµάτων µε βάση το κλιµατικό σενάριο B2 για το 2080 (long 
term). 
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Rhinolophus euryale (Blasius 1853) 

 
Χάρτης 95. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος για το 
Rhinolophus euryale [ή πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

Είναι από τα πιο σπάνια είδη του νησιού (και µε πολύ µικρό αριθµό διαθέσιµων 
δεδοµένων), και εποµένως η κατανοµή που εµφανίζεται στον παραπάνω χάρτη δεν 
είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη (αν και το είδος δείχνει µία προτίµηση στα ασβεστολιθικά 
πετρώµατα).  

Από τα µέχρι τώρα δεδοµένα δεν προκύπτει συσχέτιση του είδους µε κλιµατικές 
παραµέτρους (0% factor importance analysis) και εποµένως δεν µπορούν να 
γίνουν προβλέψεις µε βάση τα σενάρια κλιµατικής αλλαγής.  
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5.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Οι παραπάνω χάρτες αποτελούν προσέγγιση της κατανοµής και της διαβάθµισης της 
καταλληλότητας των ενδιαιτηµάτων για τα επιλεγµένα είδη από το σύνολο των 
δεδοµένων που συλλέχθηκαν από τη δράση Α1 του Προγράµµατος ICOSTACY αλλά 
και τις αξιόπιστες βιβλιογραφικές αναφορές των τελευταίων ετών.  
Τα αποτελέσµατα των µοντέλων θα πρέπει να ελέγχονται εκ νέου όταν νέα δεδοµένα 
ή υπόβαθρα παραµέτρων προκύπτουν και εποµένως, θα πρέπει µελλοντικά: 

• Να γίνουν δοκιµές οµαδοποιηµένων κατηγοριών κάλυψης γης  ή βλάστησης 

• Εισαγωγή συµεταβλητών (ώστε να σταθµίζονται σφάλµατα δειγµατοληψιών)  

• Επανάληψη της ανάλυσης σε υποπεριοχές της Κύπρου όπου 
συσσωρεύονται τα περισσότερα δεδοµένα ώστε να περιοριστούν τα 
σφάλµατα από την απουσία δεδοµένων για κάποιες περιοχές.   

• Συλλογή δεδοµένων επιβεβαιωµένης απουσίας ειδών (εξίσου σηµαντική 
πληροφορία για τη διερεύνηση του οικολογικού θώκου των ειδών)  

• Να γίνουν εστιασµένα δειγµατοληψίες σε νέες περιοχές (ώστε να 
επιβεβαιωθεί η παρουσία ή απουσία των ειδών µε βάση τα µοντέλα). Μετά το 
πέρας των δειγµάτων αυτών θα πρέπει να δοκιµαστούν εκ νέου τα δεδοµένα 
και να βελτιωθεί / διορθωθεί το τελικό αποτέλεσµα.  

• Πολλά κενά στους χάρτες πρόβλεψης ενδέχεται να προκαλούνται από 
δειγµατοληπτικά κενά ειδικότερα σε ότι αφορά τις περιοχές εκτός Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. 

• Ειδικότερα για τα χειρόπτερα αυτό θα είχε νόηµα η προσπάθεια ιεράρχησης 
σηµαντικών & λιγότερο σηµαντικών αποικιών π.χ. για το Rhinolophus 
ferrumequinum οι 3 σηµαντικότερες γνωστές αποικίες είναι στα 200, 300 και 
900 µέτρα ενώ για το Rhinolophus hipposideros στα 600, 900 και 700.  
Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί (βιβλιογραφικά / εφόσον αυτό αποτελεί 
αντικείµενο βασικής έρευνας των ειδών) η σηµασία που έχει η συµπεριφορά 
των ζώων σε κάθε θέση ώστε να περιγραφούν λεπτοµερώς τα σηµαντικά 
ενδιαιτήµατα. 

Τα αποτελέσµατα της δράσης Α4 του Προγράµµατος ICOSTACY µπορούν να 
βοηθήσουν τις τρέχουσες αλλά και τις µελλοντικές αναφορές της Κύπρου 
προσφέροντας τις βάσεις για τον υπολογισµό των παρακάτω παραµέτρων: 

• Την κατανοµή του κατάλληλου ενδιαιτήµατος (Habitat for the species) που 
δίνεται στο παραδοτέο µαζί µε κάποια σχόλια από του ειδικούς ερευνητές της 
δράσης Α1 του Προγράµµατος ICOSTACY, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες 
διασποράς των ειδών. 

• Η παραπάνω πληροφορία µπορεί να µας δώσει το επιθυµητό εύρος 
εξάπλωσης (favourable range) του είδους αλλά και το πραγµατικό εύρος 
(Range) αν αφαιρέσουµε τις περιοχές που δεν εµφανίζεται το είδος, υπάρχει 
κατάλληλο ενδιαίτηµα, αλλά δεν είναι εντός των δυνατοτήτων διασποράς του 
είδους.  

• Την γεωγραφική κατανοµή (distribution) του είδους επιλέγοντας το τµήµα του 
προβλεπόµενου κατάλληλου ενδιαιτήµατος (π.χ. µε πιθανότητα >50%) σε 
συνδυασµό τις επιβεβαιωµένες παρουσίες.  
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• Ο συνδυασµός των κατά τόπους πληθυσµιακών εκτιµήσεων (σε διάφορα 
ενδιαιτήµατα) και η κατανοµή του κατάλληλου ενδιαιτήµατος µπορεί να µας 
δώσει εκτιµήσεις του συνολικού πληθυσµού ή των επιθυµητών 
πληθυσµιακών πυκνοτήτων στην Κύπρο για ορισµένα είδη που δεν 
σχηµατίζουν αποικίες. 

Η αξιοπιστία των προβλέψεων έχει βελτιωθεί κατά πολύ από το πρώτο παραδοτέο 
της δράσης A4 του Προγράµµατος ICOSTACY και εποµένως οι χάρτες µπορεί να 
φανούν ιδιαίτερα χρήσιµοι για τις µελλοντικές αναφορές της Κύπρου. 

(!) Επισυνάπτεται DVD µε όλα τα αποτελέσµατα της ανάλυσης σε αρχεία τύπου Raster 
(της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος κάθε είδους και των κατανοµών µε βάση τα 
σενάρια κλιµατικής αλλαγής) και διανυσµατικά αρχεία τύπου Vector για τις Εκτιµήσεις 
Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimators) των επιλεγµένων ειδών.     
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6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΙ∆ΑΣ 
Στη συνέχεια ακολουθεί  η περιγραφή του µεθοδολογικού πλαισίου για την 
αποτίµηση της κατάστασης διατήρησης των επιλεγµένων ειδών [Το µεθοδολογικό 
πλαίσιο που προτείνεται παρακάτω, µπορεί να υλοποιηθεί µε τη συµβολή ειδικών 
επιστηµόνων και να ενηµερώνεται µε βάση την τρέχουσα βιβλιογραφία].  

Η έλλειψη επαρκών δεδοµένων είναι από τα πιο συνηθισµένα  πρόβληµα, σε σχέση 
µε την αποτίµηση της κατάσταση διατήρησης ειδών πανίδας. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζεται η µεθοδολογία που προτείνεται από την οµάδα µε βάση τη σύγχρονη 
βιβλιογραφία όταν οι περισσότερες παράµετροι για την αξιολόγηση της κατάστασης 
διατήρησης είναι άγνωστες (π.χ. Farrier et al. 2007, Lee et al. 2001, Store & Kangas 
2001, Fuller et al. 2006, Bowne & Bowers 2004, Cantrell et al. 2001, Lucherini & 
Lovari 1996, Cushman & McGarigal 2004, Ryall & Fahrig 2006, Cushman & 
McGarigal 2002, Cook et al. 2006, Lindenmayer et al. 2006; Hanski 1999). 

Σκοπός της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι η αποτύπωση των θεωρητικών 
γεωγραφικών κατανοµών των ειδών ενδιαφέροντος µε σκοπό:  

1) να οργανωθούν οι µελλοντικές εργασίες πεδίου προκειµένου να συλλεχθούν τα 
απαραίτητα δεδοµένα.  

2) να συγκριθεί η αναµενόµενη (θεωρητική) µε την παρατηρούµενη (πραγµατική) 
γεωγραφική κατανοµή των ειδών ενδιαφέροντος.  

Με αυτό τον τρόπο, η αποτίµηση της κατάστασης διατήρησης µπορεί να συνδεθεί 
άµεσα µε µεθοδολογίες στατιστικής ανάλυσης και να αποδώσει την απόκλιση από 
την «επιθυµητή» κατάσταση διατήρησης. Επιπλέον µε βάση τα παραπάνω µπορούν 
να οριστούν οι ικανοποιητικές τιµές αναφοράς για τα είδη. 

Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια συγκεκριµένων υποθέσεων σε σχέση µε τις πιθανές 
αιτίες της παρατηρούµενης απόκλισης από τη θεωρητική γεωγραφική κατανοµή των 
ειδών, θα είναι δυνατή η πειραµατική δοκιµή της επίδρασης των πιέσεων που 
ασκούνται στα συγκεκριµένα είδη και η διαµόρφωση κατάλληλων διαχειριστικών 
στόχων. Απώτερος στόχος της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι να συλλέγεται η 
απαραίτητη πληροφορία για τις προστατευόµενες περιοχές ώστε να βελτιώνονται 
συνεχώς οι διαχειριστικές πρακτικές και τα διαθέσιµα για µελλοντικά διαχειριστικά 
σχέδια δεδοµένα.  

Κρίσιµο στοιχείο για την επιτυχηµένη διαχείριση ειδών είναι η ενσωµάτωση των 
δεδοµένων που προκύπτουν από τα προγράµµατα καταγραφής / παρακολούθησης 
(monitoring) αλλά και της εξειδικευµένης γνώσης ειδικών επιστηµόνων σε ένα πιο 
συστηµατικό µεθοδολογικό πλαίσιο (π.χ. Store & Kangas 2001).  

Απώτερος στόχος είναι να µπορούν οι διαχειριστικοί στόχοι και οι δράσεις να 
στηριχθούν µελλοντικά σε αναλύσεις πολλαπλών ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων 
(π.χ. Store & Kangas 2001). Το παρακάτω διάγραµµα µεθοδολογίας σχετίζεται µε τη 
χωρική κατανοµή των ειδών ενδιαφέροντος και µπορεί να δώσει πληροφορίες για 
θέµατα όπως ο χωρικός κατακερµατισµός ή η βιωσιµότητα των πληθυσµών κάθε 
είδους.  
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Σχήµα 7. Αποτίµηση της κατάστασης διατήρησης ως προς την χωρική κατανοµή ειδών πανίδας. 

 

Το ακόλουθο διάγραµµα µεθοδολογίας µπορεί να υλοποιηθεί παράλληλα µε το 
παραπάνω, από την στιγµή που θα είναι διαθέσιµες ποσοτικές εκτιµήσεις των 
πληθυσµιακών πυκνοτήτων των ειδών ενδιαφέροντος (π.χ. άτοµα / ha).  

 
Σχήµα 8. Αποτίµηση της κατάστασης διατήρησης ως προς τις πληθυσµιακές πυκνότητες ειδών 
χλωρίδας / πανίδας.  

Πιέσεις / Απειλές & 
Αλληλεπιδράσεις µε άλλα 

είδη 

Είδη ενδιαφέροντος 

Βιβλιογραφικές αναφορές για 
πληθυσµιακές πυκνότητες σε 
αντίστοιχα ενδιαιτήµατα άλλων 

περιοχών  

Θεωρητικές / αναµενόµενες 
πληθυσµιακές πυκνότητες 

Σχεδιασµός εργασιών πεδίου / δειγµατοληψιών / παρακολούθηση (monitoring) 

Αποκλίσεις από 
την θεωρητική 
πυκνότητα 

Σύγκριση 

Πιέσεις / Απειλές & 
Αλληλεπιδράσεις µε άλλα 

είδη 

Πραγµατικές / 
Παρατηρούµενες 

πληθυσµιακές πυκνότητες  

Αποτίµηση των λόγων που οδηγούν στην παρατηρούµενη 
απόκλιση (εξειδικευµένη γνώση) και διατύπωση 
υποθέσεων πάνω στις οποίες διαµορφώνονται 

διαχειριστικοί στόχοι 

Είδη ενδιαφέροντος 

Οικολογικές απαιτήσεις  
ειδών 

Χωρική πληροφορία αβιοτικών 
& βιοτικών παραµέτρων 

Θεωρητικές γεωγραφικές 
κατανοµές των ειδών στην 

περιοχή µελέτης 

Σχεδιασµός εργασιών πεδίου / δειγµατοληψιών / παρακολούθηση (monitoring) 

Πραγµατικές / 
Παρατηρούµενες 

γεωγραφικές κατανοµές των 
ειδών στην περιοχή µελέτης 

Σύγκριση 

Αποκλίσεις από την 
θεωρητική κατανοµή 

/ 
Κατάσταση  
διατήρησης 

Αποτίµηση των λόγων που οδηγούν στην παρατηρούµενη 
απόκλιση (εξειδικευµένη γνώση) και διατύπωση 
υποθέσεων πάνω στις οποίες διαµορφώνονται 

διαχειριστικοί στόχοι 
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 
92/43/ΕΕ 
Η αποτίµηση της κατάστασης διατήρησης µε βάση την Οδηγία 92/43/ΕΕ καθορίζεται 
λεπτοµερώς στα σχετικά επεξηγηµατικά κείµενα οδηγούς της. Τα παρακάτω 
γράφτηκαν ακολουθώντας τις οδηγίες για την αποτίµηση (της κατάστασης 
διατήρησης) και τις αναφορές µε βάση το άρθρο 17 της Οδηγίας των οικοτόπων 
(Explanatory Notes and Guidelines for the period 2007 – 2012, Final Version, July 
2011).  

Οδηγίες που έχουν ετοιµαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library 

(Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive – Explanatory Notes & 
Guidelines for the period 2007-2012) 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2007-
2012&vm=detailed&sb=Title 

Μερικά σηµαντικά στοιχεία µε βάση τις παραπάνω οδηγίες και της βιογεωγραφική 
ιδιαιτερότητας της Κύπρου: 

1. Με βάση τα κείµενα οδηγιών στην Κύπρο (και άλλα µικρά κράτη όπως το 
Λουξεµβούργο και η Μάλτα), µπορούν να χρησιµοποιηθούν πλέγµατα αναφοράς 
(grids) µικρότερα από το τυπικό 10χ10 km (όπως το 1χ1 km  ή το 5χ5 km) το 
οποίο θα ενοποιηθεί εκ των υστέρων στο 10χ10 km για την οπτική απεικόνιση της 
πληροφορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάλυση στα πλαίσια της δράσης Α4 του 
Προγράµµατος ICOSTACY γίνεται σε πλέγµα αναφοράς 1χ1 km.     

2. Υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ του εύρους κατανοµής (range) και της 
γεωγραφικής  κατανοµής (distribution).    
3. Στον χάρτη γεωγραφικής κατανοµής ενός είδους (distribution) θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται όλα τα διαθέσιµα κατάλληλα ενδιαιτήµατα ανεξάρτητα µε το αν έχει 
καταγράφει πρόσφατα η παρουσία ενός είδους αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα 
επαν-εποικισµού (δηλαδή η περιοχή να είναι εντός των δυνατοτήτων 
διασποράς του είδους) από τις τοποθεσίες µε καταγεγραµµένη παρουσία. 

 

Το φυσικό εύρος κατανοµής (Range) περιγράφει σε γενικές γραµµές τα χωρικά όρια 
εντός των οποίων ένας οικότοπος ή ένα είδος υπάρχει. Το εύρος κατανοµής δεν 
ταυτίζεται µε τις ακριβείς τοποθεσίες ή περιοχές όπου ένας οικότοπος, είδος ή 
υποείδος εµφανίζεται µόνιµα.  

Οι πραγµατικές τοποθεσίες ή περιοχές µπορεί για πολλούς οικοτόπους ή είδη να 
είναι διάσπαρτες (κατακερµατισµένες) στην περιοχή φυσικής εξάπλωσης του είδους. 
Το φυσικό εύρος περιλαµβάνει, ακόµα και τις περιοχές εκείνες που δεν 
χρησιµοποιούνται µόνιµα (π.χ. για τα µεταναστευτικά είδη µπορεί να περιλαµβάνει 
όλες τις περιοχές γης ή νερού που ένα αποδηµητικό είδος κατοικεί, διαµένει 
προσωρινά, διασχίζει ή υπερίπταται, ανά πάσα στιγµή, για την κανονική 
µετανάστευση του. Οι περιστασιακές εµφανίσεις (κατά την έννοια της τυχαίας, 
ακανόνιστης, απρόβλεπτης εµφάνισης) δεν θα είναι µέρος της φυσικής κατανοµής. 

 

Το φυσικό εύρος (range) όπως ορίζεται εδώ δεν έχει στατική έννοια αλλά 
δυναµική µπορεί δηλαδή να περιοριστεί ή να επεκταθεί µε το πέρασµα του χρόνου. 
Το φυσικό εύρος µπορεί επίσης να είναι σε δυσµενή κατάσταση, για την 
µακροπρόθεσµη επιβίωση ενός είδους ή ενός ενδιαιτήµατος. 
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Με βάση τις µεγάλες δυνατότητες διασποράς των χειροπτέρων µπορούµε να 
θεωρήσουµε ότι οποιοδήποτε κατάλληλο ενδιαίτηµα στην Κύπρο µπορεί δυνητικά να 
χρησιµοποιηθεί ακόµα και αν σήµερα δεν καταγράφονται παρουσίες του είδους και 
αντίστροφα (γεγονός που προσοµοιάζει µε µεταπληθυσµό αν αυτός ο όρος έχει 
έννοια για τα χειρόπτερα της Κύπρου [µε τοπικές εκλείψεις και εποικισµούς]) . 

Στα πλαίσια της δράσης Α4 εκτιµούνται οι παρακάτω παράµετροι της κατάστασης 
διατήρησης των ειδών µε βάση τα αποτελέσµατα της δράσης αλλά και των εργασιών 
πεδίου στα πλαίσια της Α1.  

1. Oι χάρτες που προκύπτουν για τα είδη καλύπτουν (ικανοποιητικά σχεδόν 
για όλα τα είδη) τον απαιτούµενο χάρτη της εξάπλωσης των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του είδους (Habitat for the species).  

2. Από αυτό τον χάρτη και τις καταγραφές των ειδών (δράση Α1) αλλά και τις 
περιοχές που εξαιρούνται (που είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν τα είδη – 
exclude polygons)  µπορούµε να εξάγουµε την γεωγραφική κατανοµή 
(Distribution of the species) του είδους (επιλέγοντας την περιοχή που 
περιλαµβάνει όλα τα κελιά µε µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης του είδους 
από 50%). 

3. Από τον παραπάνω χάρτη αφαιρώντας τις φυσικές ασυνέχειες (µε βάση τη 
δυνατότητα διασποράς του είδους / παράµετρος gap distance του range 
tool) πάµε στον χάρτη του εύρους κατανοµής – Range. 

4. Επιπλέον οι κατανοµή του κατάλληλου ενδιαιτήµατος για το είδος µπορεί να 
υποδεικνύει και το favorable range. Το επιθυµητό εύρος κατανοµής 
(Favourable range) είναι το εύρος εκείνο εντός του οποίου όλες οι 
οικολογικές διακυµάνσεις του είδους περιλαµβάνονται [για την δεδοµένη 
βιογεωγραφική ενότητα (ή περιοχή / region)], και το οποίο είναι αρκετά 
µεγάλο ώστε να επιτρέπει την µακροπρόθεσµη επιβίωση του είδους.  

a. Το  επιθυµητό εύρος κατανοµής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το 
µέγεθος και τη διαµόρφωση που είχε όταν η οδηγία τέθηκε σε ισχύ 
(δηλαδή για την Κύπρο το 2004).  

b. Αν το εύρος κατανοµής του είδους ήταν µικρό για να εξασφαλίσει την 
µακροπρόθεσµη επιβίωση του είδους το 2004 τότε θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο ώστε να καλύπτει την παραπάνω συνθήκη. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις θα πρέπει να ορίζεται βάση τα ιστορικά στοιχεία για το 
είδος (να περιλαµβάνει δηλαδή θέσεις που είναι γνωστό ότι υπήρχε το 
είδος στο παρελθόν). Αν δεν υπάρχουν τέτοια δεδοµένα τότε θα 
πρέπει να ορισθεί µε βάση τη γνώµη του ειδικού ή την εφαρµογή 
µοντέλων. 

5. Τέλος µε βάση τα κλιµατικά σενάρια µπορούµε να δώσουµε και µία 
«εικόνα» των απειλών (threats) αλλά και των προοπτικών διατήρησης των 
ειδών υπό το φως των κλιµατικών αλλαγών (Future prospect). 

 

8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

Στο κείµενο που ακολουθεί συνοψίζονται οι προτεινόµενες διαχειριστικές δράσεις 
που απαιτούνται για την διατήρηση ή βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 
(Conservation status) των επιλεγµένων ειδών. Οι περισσότερες από τις παρακάτω 
περιλαµβάνονται ως δράσεις του Προγράµµατος ICOSTACY (concrete conservation 
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actions: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 & C8) και εποµένως όλες οι τεχνικές 
λεπτοµέρειες (δράση Α2 του Προγράµµατος ICOSTACY) αλλά και εµπειρία της 
εφαρµογής τους υπάρχει ή θα παραδοθεί έως το τέλος του Προγράµµατος µαζί µε τα 
παραδοτέα των επιµέρους δράσεων αλλά και µε την παρακολούθηση της 
αποτελεσµατικότητας τους. Για τα περισσότερα είδη που εξετάζονται από το 
Πρόγραµµα ICOSTACY, οι πληθυσµοί είναι σταθεροί µε αρνητικές προοπτικές αν δε 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα διαχείρισης (εποµένως οι µελλοντικές προοπτικές είναι 
άµεσα εξαρτηµένες από την επιλογή και χωροθέτηση των διαχειριστικών δράσεων).  

Όλες οι παρακάτω διαχειριστικές δράσεις συµβάλουν καθοριστικά στη διατήρηση της 
συνεκτικότητας του οικολογικού τοπίου αλλά και των περιοχών του δικτύου Natura 
2000 της Κύπρου. Ο συνεκτικός ρόλος των δράσεων εξαρτάται από τη χωρική 
ιεράρχηση της εφαρµογής τους µε βάση την χωρική διάσταση των απειλών για τα 
είδη και τα ενδιαιτήµατα τους.    

Με βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 
δράσης Α4 του Προγράµµατος ICOSTACY, τα είδη χωρίζονται σε τρεις γενικές 
κατηγορίες µε βάση τις προβλέψεις των µοντέλων: 

1. Τα είδη των οποίων τα κατάλληλα ενδιαιτήµατα αναµένεται να συρρικνωθούν 
µετακινούµενα προς π.χ. µεγαλύτερα υψόµετρα.   

i. Σε αυτή την περίπτωση οι διαχειριστικές δράσεις θα πρέπει να έχουν σαν 
στόχο την επιβράδυνση αυτής της διεργασίας ώστε να δοθεί ο χρόνος στα 
είδη να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες. Εποµένως η βαρύτητα των 
δράσεων διατήρησης θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές που προβλέπεται 
πρώτα να πληγούν από την κλιµατική αλλαγή, δηµιουργώντας «πυρήνες» ή 
ενδιάµεσους σταθµούς κατάλληλων ενδιαιτηµάτων. 

ii. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµα και οι περιοχές που εµφανίζονται στους 
παρακάτω χάρτες ως ακατάλληλες για τα είδη µπορεί να είναι εποχιακά 
κατάλληλες για την µετακίνηση /διασπορά (π.χ. κατά την περίοδο της 
άνοιξης). Εποµένως διατηρώντας µικρούς πυρήνες κατάλληλου ενδιαιτήµατος 
τέτοιου µεγέθους και σε αποστάσεις εντός των δυνατοτήτων διασποράς των 
ειδών µπορούµε να διατηρήσουµε βιώσιµους µεταπληθυσµούς. 

2. Τα είδη των οποίων τα κατάλληλα ενδιαιτήµατα αναµένεται αυξηθούν.  

i. Ο Νυχτοπάππαρος διαφοροποιείται ως προς την οικολογία (φρουτοφάγο 
είδος, εξάρτηση του είδους από τη διαθεσιµότητα φρουτοφόρων δέντρων) του 
αλλά και το ιστορικό έντονης καταδίωξης από τον άνθρωπο στο πρόσφατο 
παρελθόν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται διαφορετικά από τα υπόλοιπα 
χειρόπτερα, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να ευνοείται από τις κλιµατικές 
αλλαγές στην Κύπρο πολλές παλαιότερες αποικίες έχουν εγκαταλειφθεί λόγο 
της οικιστικής ανάπτυξης και εποµένως η διαχείριση των καταφυγίων του 
αλλά και των περιοχών τροφοληψίας του είναι απαραίτητη.    

3. Τέλος τα είδη των οποίων τα κατάλληλα ενδιαιτήµατα µετατοπίζονται χωρικά 
µε αυξητικές ή µειωτικές τάσεις, η µετατόπιση αυτή πολλές φορές ενδέχεται 
να έχει να κάνει µε τον προσανατολισµό και την έκθεση των ενδιαιτηµάτων 
(λόγω των κλιµατικών µεταβολών).  

 

9. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
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Στο κείµενο που ακολουθεί παρατίθενται διαχειριστικές προτάσεις µε βάση τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης των δεδοµένων και την µέχρι τώρα εµπειρία 
αποτελεσµατικότητα των δράσεων του προγράµµατος: 

1. Βασικό διαχειριστικό εργαλείο είναι η γνώση της οικολογίας αλλά και της 
κατανοµής (και της διαβάθµισης) των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων για το κάθε είδος.  

• Τα αποτελέσµατα των δράσεων Α1 και Α4 του Προγράµµατος ICOSTACY θα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά για τον σχεδιασµό των 
δειγµατοληψιών ώστε να βελτιωθούν οι προβλέψεις και να µειωθεί ο 
απαιτούµενος όγκος δεδοµένων.  

• Οι χάρτες που ακολουθούν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να 
επιλεχθούν τυχαία σηµεία δειγµατοληψίας σε περιοχές µε προβλεπόµενη 
απουσία των ειδών µε σκοπό την επιβεβαίωση ή όχι των προβλέψεων αυτών 
και την τροφοδότηση νέων µοντέλων. 

 2. ∆ηµιουργία µικρών λιµνών για τη διατήρηση ερπετών και αµφιβίων της Κύπρου 
(∆ράση C1). Η Χωροθέτηση των έργων θα πρέπει να γίνεται µε γνώµονα τα 
παρακάτω σηµεία: 

• Τον ενισχυτικό ή συνδετικό ρόλο του έργου για τη διατήρηση της 
συνεκτικότητας του  οικολογικού τοπίου των επιλεγµένων ειδών. 

• τη διερεύνηση του αναγλύφου και της υδρογεωλογίας ώστε να έχει το 
µικρότερο δυνατό κόστος. 

• Να συνδυάζεται µε άλλα σηµαντικά για την οικονοµία της χώρας έργα  (ή να  
τίθενται σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι στα προγραµµατιζόµενα έργα της 
κυπριακής δηµοκρατίας. π.χ. έργα τµήµατος αναπτύξεως υδάτων)         

 
Σχήµα 9. Κατασκευή µικρών λιµνών για τη διατήρηση ερπετών και αµφιβίων της Κύπρου (∆ράση C1 
του Προγράµµατος ICOSTACY). 

3. Επανεισαγωγή ατόµων των ειδών (που προέκυψαν από captive breeding) σε 
περιοχές που εµφανίζονταν παλαιότερα ή περιοχές µε κατάλληλο ενδιαίτηµα όπως 
υποδεικνύουν οι χάρτες της δράσης Α4 του Προγράµµατος ICOSTACY. Η 
Χωροθέτηση των επαν-εισαγωγών θα πρέπει να γίνεται µε γνώµονα: 

• Τα καταλληλότερα διαθέσιµα ενδιαιτήµατα για το είδος και πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ενός νέου βιώσιµου τοπικού πληθυσµού:  

a. έκταση και ποιότητα του κατάλληλου ενδιαιτήµατος (π.χ. µέγεθος και 
σχήµα κατατµήµατος).  

b. γειτονικά κατατµήµατα κατάλληλα για εποικισµό εντός των δυνατοτήτων 
διασποράς του κάθε είδους (γενικότερος στόχος είναι δηµιουργία ή 
ενίσχυση βιώσιµων µεταπληθυσµών). 

• πριν την τελική επιλογή θα πρέπει να αξιολογούνται εκ νέου οι περιοχές ώστε 
να διερευνάται αν υπάρχουν τοπικά πιέσεις και απειλές για το είδος – που 
ενδεχοµένως προκάλεσαν και την παλαιότερη έκλειψη. 
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4. Αναστήλωση και διαµόρφωση εισόδων (cave/mine gating) γαλαριών ορυχείων 
(∆ράση C2 του Προγράµµατος ICOSTACY) µέσω της: 

• Εγκατάστασης πύλης (κιγκλιδώµατος) στην είσοδο σπηλαίων ή ορυχείων µε 
σκοπό τον έλεγχο της πρόσβασης και την αποτροπή βανδαλισµών αλλά και 
την επίτευξη συνθηκών (διακίνηση αέρα, θερµοκρασία) που επιτρέπουν την 
µετακίνηση και επιβίωση των χειροπτέρων.  

• Εγκατάστασης περίφραξης γύρω από σπήλαιο ή ορυχείο που επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση των χειροπτέρων αλλά όχι των ανθρώπων 

• Τοποθέτησης µπάρων ελέγχου πρόσβασης για περιορισµό της εύκολης 
προσέγγισης ορυχείων και σπηλαίων από τον δρόµο µε αυτοκίνητα.  

• Τοποθέτησης ενηµερωτικών πινακίδων για τους επισκέπτες µε σκοπό τον 
περιορισµό των οχλήσεων. 

5. ∆ιαµόρφωση παλαιών οικηµάτων στα πρότυπα των δράσεων του ICOSTACY 
(∆ράση C2) µέσω της: 

• Στεγανοποίησης της στέγης ώστε να βελτιώνεται το µικροκλίµα εντός τους και 
να παρατείνεται ο χρόνος ζωής των εγκαταλελειµµένων οικηµάτων.     

• Σφράγιση παραθύρων ώστε να επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες για τα 
χειρόπτερα (διατηρώντας τα απαραίτητα για αυτά ανοίγµατα, σκοτείνιασµα,  
αερισµός κτλ.) και να περιορίζεται η ανθρώπινη πρόσβαση. 

• Τοποθέτησης θερµο-παγίδων, bat-boxes αλλά και διάνοιξη κατάλληλων 
ανοιγµάτων (για τη είσοδο και έξοδο των χειροπτέρων από το κτήριο) 
διέλευσης (βλέπε τεχνικές µελέτες δράσης C2 για περισσότερες 
λεπτοµέρειες). 

   
Σχήµα 10. Έργα διαµόρφωσης παλαιών οικηµάτων ∆ράση C2 του Προγράµµατος ICOSTACY. 

6. Κατασκευή και τοποθέτηση Bat boxes σε σηµαντικές για τα δασόβια χειρόπτερα 
περιοχές. 

• Σε δασικές περιοχές που απουσιάζουν γέρικα δέντρα (π.χ. µετά από δασικές 
πυρκαγιές). 

• Σε περιοχές που απαιτείται η ενίσχυση των καταφυγίων λόγω αλλαγής 
χρήσεων γης ή άλλων συναφών πιέσεων ή απειλών για τα χειρόπτερα. 

7. ∆ηµιουργία ασφαλών περασµάτων για τη µείωση του κατακερµατισµού των 
ενδιαιτηµάτων από τα έργα οδοποιίας (π.χ. Ioannidis 2006) (∆ράσης C4 του 
Προγράµµατος ICOSTACY). 

• Ενσωµάτωση των ασφαλών περασµάτων στην λογική και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των τεχνικών έργων οδοποιίας (δηµιουργία οχετών όµβριων 
υδάτων) της Κύπρου ώστε να ελαχιστοποιείται η θνησιµότητα των ερπετών 
στο οδικό δίκτυο και να ενισχύεται η συνεκτικότητα του τοπίου για τα είδη 
αυτά. 



                          ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                
 

89 
 

• Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκαλούν τα οδικά δίκτυα 
στην άγρια ζωή, έχουν προταθεί πολλές λύσεις που έχουν ως στόχο την 
επανασύνδεση των κατακερµατισµένων βιοτόπων, όπως:  

a. Πράσινες γέφυρες (γέφυρες βλάστησης πάνω από δρόµους)  

b. Υπόγεια περάσµατα σε συνδυασµό µε επαρκείς περιφράξεις (ειδικά 
σε κλειστούς αυτοκινητόδροµους).   

c. Κατασκευή τούνελ, όπου και όποτε υπάρχει η τεχνική και οικονοµική 
δυνατότητα. 

d. Καλή σήµανση και µείωση ορίων ταχύτητας σε δρόµους που 
παρατηρείται συχνή διέλευση ή θνησιµότητα ζώων. 

8. ∆ιατήρηση των γερασµένων δέντρων στο τοπίο αλλά και των νεκρών κορµών   

9. Φύτευση καρποφόρων δέντρων (και άλλων δέντρων ξενιστών) σε πλεγµένες 
περιοχές (για τα ασπόνδυλα του Προγράµµατος και τους Νυχτοπάπαρους) µε βάση 
τις προδιαγραφές και την εµπειρία των δράσεων του Προγράµµατος ICOSTACY. 

10. Οι περιοχές που απειλούνται από την κλιµατική αλλαγή για το κάθε είδος (οι 
περιοχές στις οποίες προβλέπονται οι µεγαλύτερες αλλαγές είναι και εκείνες στις 
οποίες θα πρέπει να εστιαστούν οι διαχειριστικές προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί η 
συνεκτικότητα του Κυπριακού τοπίου για τα είδη. Εκτίµηση γεωγραφικής κατανοµής 
(distribution), εύρους γεωγραφικής κατανοµής (Range) και ενδιαιτηµάτων των ειδών 
Habitat for the species).   

• Εκτίµηση της παραµέτρου του range µε βάση τη µεταπληθυσµιακή λογική 
(υπό την έννοια ότι µία περιοχή που δεν καταλαµβάνεται σήµερα µπορεί να 
καταληφθεί αύριο ή το αντίστροφο).  

o Προστασία και αποκατάσταση των δυνητικών καταφυγίων ακόµα 
και αν δεν έχουµε πρόσφατες καταγραφές ειδών σε αυτά.   

• Σε περιπτώσεις που οι πραγµατικοί πληθυσµοί είναι περιορισµένοι σε 
τµήµατα της κατανοµής του κατάλληλου ενδιαιτήµατος (ενώ είναι σχετικά 
δύσκολο να εποικίσουν φυσικά τις περιοχές απουσίας) – τότε οι στόχοι των 
διαχειριστικών προσπαθειών θα πρέπει να είναι:  

o Επανεισαγωγή τους στις «µεγάλες περιοχές» που µπορούν να 
υποστηρίξουν βιώσιµους πληθυσµούς. 

o Αποκατάσταση της δυνατότητας εποικισµού µε την ενίσχυση των 
σηµαντικότερων διαδρόµων διασποράς του είδους (διάδροµοι, 
ενδιάµεσα patches [stepping stones]). 
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Γραµµωτή νεροχελώνα - Mauremys rivulata 

(α)  

(β)  
Χάρτης 96. (α) Περιοχές προτεραιότητας για την εφαρµογή διαχειριστικών δράσεων για την Mauremys 
rivulata από την αφαίρεση της πρόβλεψης του ακραίου κλιµατικού σεναρίου για το είδος από την 
τρέχουσα πρόβλεψη µε βάση το τις τρέχουσες κλιµατικές συνθήκες (και επιλογή των σηµαντικότερων 
µεταβολών πράσινο έως κόκκινο χρώµα). (β) Υφιστάµενοι τοπικοί πληθυσµοί (κόκκινοι κύκλοι) σε 
σχέση µε την κατανοµή των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων στο νησί.    

Στον παραπάνω χάρτη [Χάρτης 91.(α)] περιλαµβάνονται πιθανές περιοχές για την 
επανεισαγωγή του είδους αφού πρώτα γίνουν τα απαραίτητα έργα διαχείρισης που 
να διασφαλίζουν την µακροπρόθεσµη διατήρηση των ειδών.        
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Η πιθανή επανεισαγωγή της Mauremys rivulata θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί 
στις παρακάτω περιοχές: 

• Στο φράγµα του Λυθροδόντα Νότια του Κοτσιάτη  

• Στο Παραλίµνιο εφόσον διαπιστωθεί ότι υπήρχε το είδος εκεί στο παρελθόν. 

• Στην κοιλάδα ∆ιαρίζου στη λίµνη που κατασκευάσθηκε στο COMANACY  

• Όπου αλλού υπήρχε στο παρελθόν και οι συνθήκες είναι καλές 

∆ύο διακριτοί πληθυσµοί που δεν επικοινωνούν (τουλάχιστον από τη στεριά) µεταξύ 
τους, ένας στον Κοτσιάτη τον Αγ. Σωζόµενο αλλά και την Αθάλασσα στη Λευκωσία 
(ίσως και στην περιοχή του φράγµατος Λυθροδόντα βρέθηκε άτοµο πρόσφατα) και 
ένα στην περιοχή Σκούλλη.  

Παρά το γεγονός ότι η διασπορά µεταξύ των δύο τοπικών πληθυσµών του είδους 
στην Κύπρο φαίνεται αδύνατο να πραγµατοποιείται από τη στεριά, είναι πιθανό η 
διασπορά να γίνεται µέσω θαλάσσης γεγονός που υποστηρίζεται και από τα 
αποτελέσµατα της γενετικής ανάλυσης του είδους στην ευρύτερη περιοχή.    

• Habitat for the species: ο χάρτης των ενδιαιτηµάτων ως έχει από το µοντέλο  

• Distribution: ο χάρτης από το µοντέλο χωρίς τις περιοχές που δεν υπάρχει 
το είδος (αφαιρούµε µε βάση τα σηµεία). 

• Range: οι δύο περιοχές χωρίς να ενώνονται µε το ενδιαίτηµα χωρίς τις 
φυσικές ασυνέχειες 

∆ιαχείριση  

• Αποµάκρυνση ανταγωνιστικών εισβλητικών ειδών  
• Ελάττωση των πιέσεων εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων   
• Εγκαθίδρυση νέων τοπικών πληθυσµών του είδους σε επιλεγµένες θέσης 

κατάλληλου ενδιαιτήµατος (Αναπαραγωγή σε αιχµαλωσία όπως στο 
ICOSTACY ή µετεγκατάσταση ατόµων από προβληµατικές περιοχές) 

 
 
Φωτογραφία 1. Πιθανό σηµείο εγκαθίδρυσης τοπικού πληθυσµού της Mauremys rivulata, τεχνητή 
λίµνη στην Κοιλάδα ∆ιαρίζου (Φώτο: Χάρης Νικολάου, Λειτουργός του τµήµατος δασών) που 
δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος (∆ράση C5 του προγράµµατος LIFE - COMANACY). 
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Κυπριακή ∆ενδρογαλιά  (Hierophis cypriacus)  

 
Χάρτης 97. Περιοχές προτεραιότητας για την εφαρµογή διαχειριστικών δράσεων για την Κυπριακή 
δενδρογαλιά  (Hierophis cypriacus) από την αφαίρεση της πρόβλεψης του ακραίου κλιµατικού σεναρίου 
για το είδος από την τρέχουσα πρόβλεψη µε βάση το τις τρέχουσες κλιµατικές συνθήκες (και επιλογή 
των σηµαντικότερων µεταβολών βλέπε κελιά πράσινο έως κόκκινο χρώµα -0,4 έως -0,80).    

Από τα δεδοµένα και την µέχρι τώρα ανάλυση φαίνεται ότι ο πληθυσµός του είδους 
στην Κύπρο είναι ενιαίος (δεν χωρίζεται σε επιµέρους τοπικούς πληθυσµούς) και 
εντοπίζεται κυρίως στις δασώδεις πλαγιές του Τροόδους.  

Με βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου παραδοτέου (Α4) το είδος φαίνεται να είναι 
ευαίσθητο στον κατακερµατισµό των βιοτόπων του, επιπλέον µε βάση τα σενάρια 
κλιµατικής αλλαγής που εξετάστηκαν προκύπτει ότι ενδέχεται να συρρικνωθούν οι 
βιότοποι του είδους (µικρά και µέσα υψόµετρα της κατανοµής). Σε αυτές τις περιοχές 
αυτό συνεπάγεται τον κατακερµατισµό τους και εποµένως απαιτούνται διαχειριστικές  
δράσεις για την αύξηση της συνεκτικότητας του οικολογικού τοπίου του είδους (π.χ. 
δηµιουργία ασφαλών περασµάτων, ενίσχυση των κατάλληλων µικροενδιαιτηµάτων 
[π.χ. ξερολιθιές, σωρούς µε πέτρες / ξύλα σε αποστάσεις εντός των χωρικών 
εµβελειών του είδους]).          

 
Κυπριακό Νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca)  
Στην Κύπρο έχουµε δύο διακριτούς πληθυσµούς που δεν επικοινωνούν µεταξύ τους, 
ένας στις ανατολικές πλαγιές του Τροόδους (π.χ. κοιλάδα Μαρούλενας, 
Περιστερώνας) και ο άλλος στην περιοχή του Παραλιµνίου. 

• Ενδιαίτηµα κατάλληλο για το είδος (Habitat for the species): θα πρέπει 
να χρησιµοποιηθεί ο χάρτης των ενδιαιτηµάτων ως έχει από το µοντέλο 
maxent.  
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• Γεωγραφική κατανοµή του είδους σήµερα (Distribution): ο χάρτης από το 
µοντέλο χωρίς τις περιοχές που δεν υπάρχει το είδος (αφαιρούνται µε βάση 
τα σηµεία παρουσίας της Α1). 

• Εύρος κατανοµής του είδους (Range): οι δύο περιοχές παρουσίας του 
είδους αλλά χωρίς να ενώνονται / µε βάση τα σηµεία παρουσίας και την 
κατανοµή ενδιαιτήµατος αλλά χωρίς τις φυσικές ασυνέχειες του. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η σηµαντικότερη χωρική ενότητα για την διαχείριση του 
κυπριακού νερόφιδου όπως αποτυπώνεται από την ανάλυση των σεναρίων κλιµατικής 
αλλαγής για το είδος µε βάση την τρέχουσα κατανοµή των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων.   

(α)  

(β)  

Χάρτης 98. (α) Περιοχές προτεραιότητας για την εφαρµογή διαχειριστικών δράσεων για το Natrix natrix 
cypriaca από την αφαίρεση της πρόβλεψης του ακραίου κλιµατικού σεναρίου για το είδος από την 
τρέχουσα πρόβλεψη µε βάση το τις τρέχουσες κλιµατικές συνθήκες (και επιλογή των σηµαντικότερων 
µεταβολών πράσινο έως κόκκινο χρώµα). (β) κατανοµή κατάλληλου ενδιαιτήµατος και  υφιστάµενοι 
τοπικοί πληθυσµοί (εντός κόκκινων κύκλων).   
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∆ιαχείριση  

• Συλλογή δεδοµένων για το είδος µε σκοπό την ανακάλυψη και άλλων 
πιθανών τοπικών πληθυσµών (στη µελλοντική αναζήτηση θα βοηθήσουν οι 
χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτήµατος). 

• Αξιολόγηση των κινδύνων για το είδος σε κάθε περιοχή παρουσίας ξεχωριστά 
και σε όλες τις πιθανές θέσεις επαν-εισαγωγής του είδους. 

• Κατασκευή κατάλληλων µικροενδιαιτηµάτων σε γνωστές σηµαντικές θέσεις 
για το είδος ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στα καταφύγια του είδους.  

• Αξιολόγηση απειλών από άλλα είδη όπως θηρευτές ή εξωτικά είδη 
(οικολογικές εισβολές). 

• Εντοπισµός - µέσω γενετικών αναλύσεων - των πιθανών ασυνεχειών των 
υπο-πληθυσµών και των σχέσεων µεταξύ τους. 

• Εισαγωγή ατόµων του είδους που γεννήθηκαν σε αιχµαλωσία (Captive 
breeding programme) σε περιοχές µε προβληµατικούς πληθυσµού ή άλλες 
κατάλληλες θέσεις (εγκαθίδρυση νέων τοπικών πληθυσµών). 

Βλέπε ακόµα τα κείµενα της δράσης Α1 για λεπτοµερέστερη περιγραφή των 
διαχειριστικών µέτρων που απαιτούνται. 

 

Προτεινόµενες τοποθεσίες για επέκταση ορίων του δικτύου Natura 2000 και 
δηµιουργία ασφαλών περασµάτων:  

Εκτός από τις περιοχές που προτάθηκαν για υπόγεια περάσµατα στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος ICOSTACY, κατά τις εργασίες πεδίου της ∆ράσης Α1 προέκυψαν άλλες δύο 
σηµαντικές τοποθεσίες για υπόγεια οδικά περάσµατα (που αφορούν το Natrix natrix 
cypriaca), τα οποία όµως βρίσκονται εκτός του ∆ικτύου NATURA 2000. Ωστόσο, 
αναφέρονται παρακάτω για να ληφθούν υπόψη σε µελλοντικές διαχειριστικές προσπάθειες.     

Τοποθεσία 1: Βρίσκεται στη συνέχεια της περιοχής «Ποταµός Μαρούλενας» (CY2000010). 
Με κατεύθυνση προς το Νότο υπάρχει ένας ποταµοφράκτης όπου υπάρχει σχετικά µεγάλη 
πυκνότητα ατόµων (πληθυσµός). Η οµάδα της δράσης Α1 του Προγράµµατος ICOSTACY 
θεωρεί σκόπιµη την επέκταση της παραπάνω περιοχής, ώστε να συµπεριλάβει τη σηµαντική 
αυτή έκταση. Με βάση την πυκνότητα του παραπάνω πληθυσµού και την κατανοµή των 
κατάλληλων ενδιαιτηµάτων στην περιοχή, θα ήταν σκόπιµο να δηµιουργηθεί ασφαλές 
πέρασµα στον αυτοκινητόδροµο Ε904, στον οποίο βρέθηκε ένα νεκρό (από αυτοκίνητο) 
νερόφιδο.  

Τοποθεσία 2: Βρίσκεται κοντά στην περιοχή «Ποταµός Περιστερώνας» (CY2000011). 
Υπάρχει σηµαντικός πληθυσµός του Natrix natrix cypriaca στην περιοχή της Κάτω Μονής, 
όπου η οµάδα προτείνει την επέκταση των ορίων της ώστε να συµπεριληφθεί ο πληθυσµός. 
Θα ήταν σκόπιµο να δηµιουργηθεί ασφαλές πέρασµα στον αυτοκινητόδροµο Ε906, κοντά 
στην παραπάνω περιοχή.   

 

Για το Κυπριακό νερόφιδο Natrix natrix cypriaca αλλά και τη γραµµωτή νεροχελώνα 
Mauremys rivulata η οµάδα ειδικών επιστηµόνων του µουσείου φυσικής ιστορίας της 
Κύπρου και τα συνεργαζόµενα αρµόδια τµήµατα (Περιβάλλοντος, ∆ασών και Αλιείας) 
της Κύπρου έχουν διαµορφώσει άποψη για την ολοκληρωµένη διαχείριση τους, τις 
δράσεις αλλά και τη χωροθέτηση τους (βλέπε αποτελέσµατα σχετικών δράσεων π.χ. 
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Α1, C7, C8 του Προγράµµατος ICOSTACY). Στην περίπτωση αυτών των ειδών οι 
παραπάνω προτάσεις υπερτερούν από τον χωρικό προσδιορισµό των δράσεων 
µέσω των µοντέλων και  των σεναρίων που δοκιµάσθηκαν στην Α4.     

 

Euplagia quadripunctaria 
Φαίνεται ότι είναι ένας ενιαίος πληθυσµός χωρίς φαινοµενικές ασυνέχειες που 
καταλαµβάνει την ευρύτερη δυτική Κύπρο και εντοπίζεται στις πλαγιές του Τροόδους 
ενώ συσχετίζεται άµεσα µε το υδρογραφικό δίκτυο.  

• Ενδιαίτηµα κατάλληλο για το είδος (Habitat for the species): ο χάρτης 
των ενδιαιτηµάτων ως έχει από το µοντέλο.   

• Γεωγραφική κατανοµή του είδους σήµερα (Distribution): ο χάρτης από το 
µοντέλο όπως είναι εφόσον δεν φαίνεται να υπάρχουν αποµονωµένες 
περιοχές για µε κατάλληλο ενδιαίτηµα.  

• Εύρος κατανοµής του είδους (Range): όλη η περιοχή του κατάλληλου 
ενδιαιτήµατος χωρίς τις φυσικές ασυνέχειες του. 

 
∆ιαχείριση  

• Συλλογή επιπλέον δεδοµένων για την κατανοµή του είδους µε την αναζήτηση 
νέων τοποθεσιών παρουσίας του είδους (και καλύτερη περιγραφή του 
ενδιαιτήµατος του είδους). 

• Καθολική απαγόρευση των ψεκασµών για τα κουνούπια στις συγκεκριµένες 
περιοχές που έχουν καταγραφεί µέσω της δράσης Α1 ως περιοχές σηµειακής 
παρουσίας του είδους  
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Χάρτης 99. Περιοχές προτεραιότητας για την εφαρµογή διαχειριστικών δράσεων για την Euplagia 
quadripunctaria από την αφαίρεση της πρόβλεψης του ακραίου κλιµατικού σεναρίου για το είδος από 
την τρέχουσα πρόβλεψη µε βάση το τις τρέχουσες κλιµατικές συνθήκες (και επιλογή των 
σηµαντικότερων µεταβολών πράσινο έως κόκκινο χρώµα).    

Propomacrus cypriacus  
Ένας ενιαίος πληθυσµός χωρίς ασυνέχειες που δεν εξαρτάται σηµαντικά από τις 
περιβαλλοντικές µεταβλητές στη κλίµακα των χαρτών που χρησιµοποιήθηκαν για την 
ανάλυση αλλά από τη διαθεσιµότητα συγκεκριµένων µικροενδιαιτηµάτων που είναι 
δύσκολο να εντοπισθούν και να χαρτογραφηθούν από δεδοµένα τηλεπισκόπισης. 
Αντιθέτως ο εντοπισµός τους µπορεί να γίνει µόνο µε επιτόπιες δειγµατοληψίες 
γεγονός που επιβραδύνει και δυσχεραίνει την πληρέστερη καταγραφή του είδους 
στην Κύπρο.     

• Habitat for the species: ο χάρτης των ενδιαιτηµάτων ως έχει από το µοντέλο  

• Distribution: ο χάρτης από το µοντέλο χωρίς τις περιοχές που δεν υπάρχει 
το είδος (αφαιρούνται µε βάση τα σηµεία επιβεβαιωµένης παρουσίας). 

• Range: όλη η περιοχή του κατάλληλου ενδιαιτήµατος χωρίς τις φυσικές 
ασυνέχειες του. 

 
∆ιαχείριση  

• Συλλογή επιπλέον δεδοµένων για την κατανοµή του είδους µε την αναζήτηση 
νέων τοποθεσιών παρουσίας του είδους (και καλύτερη περιγραφή του µικρό-
ενδιαιτήµατος του είδους). 

• ∆ιαχείριση και προστασία των υφιστάµενων µικροενδιαιτηµάτων του είδους. 
Επιβάλλεται η διατήρηση του βασικού για την αναπαραγωγή ενδιαιτήµατος 
του είδους, δηλαδή των παλαιών δέντρων (δρυς, αµυγδαλιές χαρουπιές). 

• ∆ιαχείριση των δέντρων µεγάλης ηλικίας που έχουν σεπόµενων ή/και 
κούφιων τµηµάτων, καλλιεργούµενα ή µη. Συγκεκριµένα: θα πρέπει να 
διατηρούνται ενάντια στη συνήθη πρακτική του κοψίµατος και αποµάκρυνσής 
τους, δηλαδή την προστασία της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν  [βλέπε 
αποτελέσµατα δράσης Α1 για περισσότερες λεπτοµέρειες].  

 

∆ιαχείριση χειροπτέρων  
Η διαχείριση των ειδών χειροπτέρων έχει δύο εξίσου σηµαντικές όψεις: (α) την 
προστασία και διαχείριση των σηµαντικών καταφυγίων (ή αποικιών, π.χ. ορυχεία, 
σπήλαια, παλαιά σπίτια, γέρικα δέντρα κτλ.) και (β) τη διαχείριση των ενδιαιτηµάτων 
τροφοληψίας (δηλαδή τη διατήρηση των σηµαντικών οικολογικών τοπίων ή / και 
µικροενδιαιτηµάτων µε κατάλληλη βλάστηση, διαθεσιµότητα επιφανειακού νερού 
κτλ). Οι κύριες µέθοδοι διαχείρισης περιγράφονται λεπτοµερώς στις δράσεις του 
προγράµµατος (βλέπε δράσεις Α1, Α2 και C).        
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Χάρτης 100. Χάρτης των σηµαντικότερων γνωστών καταφυγίων χειροπτέρων (παλαιά ορυχεία ή 
σπήλαια, µε πράσινο στίγµα) αλλά και πιθανά καταφύγια (µε κόκκινο στίγµα)  στην Κύπρο µε βάση τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα.  

Τα δεδοµένα του χάρτη (Χάρτης 95.) µπορούν να χρησιµοποιηθούν (σε συνδυασµό 
µε τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις της κατανοµής των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων τους) για τη χωροθέτηση και την ιεράρχηση διαχειριστικών δράσεων 
(για τα καταφύγια των χειροπτέρων) σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες πιέσεις και τις 
µελλοντικές απειλές στις αντίστοιχες περιοχές. Ο παραπάνω χάρτης αφορά κυρίως 
τα είδη που ζουν σε αποικίες σε σπήλαια και / ή παλαιά ορυχεία και όχι είδη που 
φωλιάζουν σε δέντρα, παλαιά σπίτια ή σχισµές βράχων. Η ζώνη επιρροής που 
παρουσιάζεται στον παραπάνω χάρτη (20km) αν και κατά πολύ µικρότερη από τη 
δυνατότητα διασποράς (ή των χωρικών εµβελειών) των επιλεγµένων ειδών 
χειροπτέρων καλύπτει σχεδόν όλο το νησί.      
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Παραρτήµατα και ονοµατολογία αρχείων:  

Στο DVD περιλαµβάνονται τα παρακάτω ψηφιακά αρχεία στους φακέλους που ακολουθούν:  

 

“MAPS A4 ICOSTACY” = Περιλαµβάνει όλους τους τελικούς χάρτες του πρώτου και του 
τελικού παραδοτέου σε αρχεία εικόνων (JPEG)  

 

“Raster A4 final” = Περιλαµβάνει όλα τα αρχεία τύπου raster (σε µορφή ASCII) των 
αποτελεσµάτων της του τελικού παραδοτέου. 

 

“LANDSCAPE ANALYSIS DATA” = αρχεία ανάλυσης του οικολογικού τοπίου των ειδών σε 
διάφορες κλίµακες (ακτίνες υπολογισµού 1-6 km). 

 

* Στα παραπάνω αρχεία γίνεται εκτίµηση της συνολικής επιφάνειας των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων αλλά δεν γίνεται διάκριση µεταξύ καταφυγίων και περιοχών τροφοληψίας. 
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Ονοµατολογία αρχείων: 

Τα αρχεία των ειδών περιλαµβάνουν συνήθως τέσσερα ή πέντε γράµµατα από την 
επιστηµονική ονοµασία του είδους (π.χ. Euplagia quadripunctaria  = EUPQU) και τις 
παρακάτω καταλήξεις: 

 bl = baseline scenario (αρχείο που αντιστοιχεί στο τρέχον σενάριο του κλίµατος – 
Σηµερινές κλιµατικές συνθήκες) 

 l = long term scenario (2080) - Μακροπρόθεσµο σενάριο  

 s = short term scenario (2020) -  Βραχυπρόθεσµο σενάριο  

 a2 = scenario A2 - Ακραίο σενάριο 

 b2 = scenario Β2  - Ήπιο σενάριο  

 

Παραδείγµατα:  

o Οπότε αν στον τίτλο έχουµε π.χ. epsea2l_bl [το αρχείο περιλαµβάνει τη αλγεβρική 
διαφορά της µακροπρόθεσµης (long term = 2080) πρόβλεψης για το ακραίο σενάριο Α2 
µείον τη τρέχουσα πρόβλεψη (baseline) για το είδος Eptesicus serotinus].  

o Αν έχουµε nanacbl τότε αναφερόµαστε στην πρόβλεψη για το σηµερινό κλίµα για το είδος 
Natriix natrix cypriaca.    
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