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Περιβάλλον πριν από 28 λεπτά

Συντάκτης
Στέλλα Γεωργίου
Είμαι το κορίτσι που θα ακούσεις να γελάει
δυνατά, που δε θα βάζει γλώσσα μέσα του και
θα αφομοιώνει όλες τις άχρηστες
πληροφορίες του πλανήτη. Αυτή είμαι. Στον
ελεύθερο χρόνο μου (που είναι ελάχιστος
έως καθόλου) κάνω σκρόλινγκ στο Τουίτερ
(βλ. @stellitsa_kaiw)

∆ες και τα 3761 άρθρα

Στις 11 Νοεμβρίου 2014, έγινε η δεύτερη συνάντηση εργασίας της
Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων του έργου LIFE-RIZOELIA (LIFE12
NAT/CY/000758).
Το Πανεπιστήμιο Frederick, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Ανοικτό
Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Τμήμα ∆ασών, είναι οι τέσσερις
Κυπριακοί φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου
LIFE-RIZOELIA, ενώ ως Project Manager έχει αναλάβει ο ∆ρ Μάριος
Ανδρέου από τη Μονάδα ∆ιατήρησης της Φύσης, του Πανεπιστημίου
Frederick.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της Επιτροπής για την
πρόοδο του έργου και η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη
αποφάσεων για τις δράσεις που γίνονται στο Εθνικό ∆ασικό Πάρκο
(Ε∆Π) Ριζοελιάς.
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Η Επιτροπή περιηγήθηκε εντός του Ε∆Π Ριζοελιάς με σκοπό την επί
τόπου παρατήρηση των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
έργου.
Πρόκειται, για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+, υπό τον τίτλο:
«Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων
προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό ∆ασικό Πάρκο
Ριζοελιάς»
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις εξής δράσεις:
• Επαναδημιουργία του οικότοπου *5220 – Θαμνώνες με Ziziphus,
με τη φύτευση 650 φυτών παλλούρας (Ziziphus lotus) και 150
συνοδών φυτών (αγρέλι).
• Ενίσχυση του οικότοπου *5220 σε μία επιλεγμένη θέση με τη
φύτευση 150 φυτών παλλούρας και 50 συνοδών φυτών (αγρέλι).
• Ενίσχυση του οικότοπου *1520 – Γυψούχες στέπες, σε μία
επιλεγμένη θέση, με διασπορά 140, 1300 και 800 σπερμάτων
(σπόρων) των ειδών Campanula fastigiata, Gypsophila linearifolia
και Herniaria hemistemon, αντίστοιχα.
• Ετοιμασία και εγκατάσταση πινακίδων στις δύο εισόδους του Ε∆Π
Ριζοελιάς για ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με το έργο και
τους υπό μελέτη τύπους οικοτόπου.
• Παραγωγή υλικού προώθησης έργου (3000 καπελάκια και 3000
στυλό).
• Ετοιμασία του 1ου Ενημερωτικού ∆ελτίου του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τις δράσεις και τους υπό
μελέτη τύπους οικοτόπου, στην ιστοσελίδα του έργου (www.liferizoelia.eu) ή στο Facebook
(https://www.facebook.com/groups/rizoelia/).
Περιβάλλον πριν από 28 λεπτά
 Κύπρος
 #βλάστηση #Πανεπιστήμιο Frederick #Ριζοελιά
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Στις 11 Νοεμβρίου 2014, έγινε η δεύτερη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων
Φορέων του έργου LIFE-RIZOELIA (LIFE12 NAT/CY/000758).
Το Πανεπιστήμιο Frederick, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Ανοικτό Πανεπιστήμιου Κύπρου και το
Τμήμα Δασών, είναι οι τέσσερις Κυπριακοί φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του
έργου LIFE-RIZOELIA, ενώ ως Project Manager έχει αναλάβει ο Δρ Μάριος Ανδρέου από τη
Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, του Πανεπιστημίου Frederick.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της Επιτροπής για την πρόοδο του έργου και η
συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για τις δράσεις που γίνονται στο Εθνικό Δασικό
Πάρκο (ΕΔΠ) Ριζοελιάς.
Η Επιτροπή περιηγήθηκε εντός του ΕΔΠ Ριζοελιάς με σκοπό την επί τόπου παρατήρηση των
δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου.
Πρόκειται, για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος LIFE+, υπό τον τίτλο: «Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων
προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς»
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις εξής δράσεις:
• Επαναδημιουργία του οικότοπου *5220 – Θαμνώνες με Ziziphus, με τη φύτευση 650 φυτών

παλλούρας (Ziziphus lotus) και 150 συνοδών φυτών (αγρέλι).
• Ενίσχυση του οικότοπου *5220 σε μία επιλεγμένη θέση με τη φύτευση 150 φυτών

παλλούρας και 50 συνοδών φυτών (αγρέλι).
• Ενίσχυση του οικότοπου *1520 – Γυψούχες στέπες, σε μία επιλεγμένη θέση, με διασπορά

140, 1300 και 800 σπερμάτων (σπόρων) των ειδών Campanula fastigiata, Gypsophila
linearifolia και Herniaria hemistemon, αντίστοιχα.
• Ετοιμασία και εγκατάσταση πινακίδων στις δύο εισόδους του ΕΔΠ Ριζοελιάς για ενημέρωση
των επισκεπτών σχετικά με το έργο και τους υπό μελέτη τύπους οικοτόπου.
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• Παραγωγή υλικού προώθησης έργου (3000 καπελάκια και 3000 στυλό).
• Ετοιμασία του 1

ου

Ενημερωτικού Δελτίου του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τις δράσεις και τους υπό μελέτη τύπους οικοτόπου, στην
ιστοσελίδα του έργου (www.life-rizoelia.eu) ή στο Facebook
(https://www.facebook.com/groups/rizoelia/).
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