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Τα δάση κατέχουν εξέχουσα θέση και σημασία μέσα στη φύση και συμβάλλουν ουσιαστικά στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου. Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές λειτουργίες που 

επιτελούν είναι αναρίθμητες και ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, αλλά και 

για την οικολογική σταθερότητα στον πλανήτη.  

Τα δάση προσφέρουν εργασία και εισόδημα. Παράγουν σημαντικές ποσότητες ξύλου και βιομάζας, 

ενώ παράγουν ποικιλία δασικών προϊόντων που αξιοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας. 

Σημαντική και με ανυπολόγιστη οικονομική αξία, είναι η προσφορά των δασών σε αγαθά και 

υπηρεσίες όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, η αναψυχή, η δέσμευση του διοξειδίου του 

άνθρακα, που σήμερα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που οδηγεί στην υπερθέρμανση του 

πλανήτη, και η παραγωγή άριστης ποιότητας νερού.  

Επιπρόσθετα, τα δάση απορροφούν και εξουδετερώνουν διάφορες χημικές ουσίες και στερεά 

σωματίδια από την ατμόσφαιρα και το έδαφος, δημιουργώντας έτσι ένα πιο υγιεινό περιβάλλον. 

Συμβάλλουν τέλος, στην προστασία και ενίσχυση της βιολογικής ποικιλότητας και διασφαλίζουν 

ευνοϊκές συνθήκες, για τη διαβίωση και προστασία πολλών σπάνιων φυτών και ζώων. 

Σήμερα τα δέντρα και τα δάση,  λόγω της συνεισφοράς τους στην αντιμετώπιση των δύο 

μεγαλύτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων, της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας της 

βιοποικιλότητας,  αποκτούν ιδιαίτερη αξία και σημασία. 

Δυστυχώς, ακόμη και στις μέρες μας οι αρνητικές συνέπειες της δραστηριότητας του ανθρώπου 

φανερώνουν την πίεση που ασκεί ο άνθρωπος πάνω στα δάση και το φυσικό περιβάλλον, με 

αποτέλεσμα καθημερινά να σημειώνεται σημαντική απώλεια και υποβάθμιση των δασικών 

εκτάσεων.  

Τον Δεκέμβριο του 2012, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κήρυξε την 21η 

Μαρτίου, ως Διεθνή Ημέρα Δασών.  Με βάση την απόφαση αυτή, όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ 

κλήθηκαν να υιοθετήσουν από το 2013, την 21η Μαρτίου ως την  ημέρα κατά την οποία θα  τιμάται 

το δάσος, στοχεύοντας στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία όλων των 

δασικών οικοσυστημάτων και των δέντρων γενικότερα, ενώ κάθε χρόνο καθορίζεται ένα θέμα για 

ανάδειξη. 

Οι κυριότεροι λόγοι που ώθησαν τη Γενική συνέλευση  στην απόφαση αυτή ήταν: 

 Η ανυπαρξία κοινής μέρας εορτασμού από τα κράτη μέλη  του ΟΗΕ, με στόχο την περαιτέρω 

ευαισθητοποίηση για τα δάση και την ανάγκη για  αειφορική διαχείρισή τους, 

 Η εμπειρία και τα οφέλη που προέκυψαν από τις διάφορες δράσεις και δραστηριότητες στα 

πλαίσια του Διεθνούς Έτους Δασών – 2011, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, και 

 Η απόφαση των κρατών μελών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ, με 

την οποία η 21η Μαρτίου είχε κηρυχτεί το 1971 ως παγκόσμια Μέρα Δασοπονίας.   

Δάση και βιοποικιλότητα είναι το θέμα της φετινής χρονιάς προς ανάδειξη. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται σταθερή μείωση της βιοποικιλότητας, με σοβαρές συνέπειες στον πλανήτη και κατ’ 

επέκταση στον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, τα βασικότερα αίτια που απειλούν τη βιοποικιλότητα είναι 

κυρίως ανθρωπογενή. Τέτοια είναι η χρήση χωροκατακτητικών ειδών, οι μη ορθολογικές 

διαχειριστικές πρακτικές, η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης,  

η μόλυνση των υδάτων και των εδαφών από την ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων,  καθώς και οι δασικές πυρκαγιές. 

Επιγραμματικά τα βασικά μηνύματα  της Ημέρας είναι:  

 Τα δάση φιλοξενούν περίπου το  80% της επίγειας βιοποικιλότητας στον κόσμο. 



 Τα δάση και οι δασώδεις περιοχές περιλαμβάνουν περισσότερα από 60.000 είδη δέντρων. 
 Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εξαρτώνται άμεσα από τα δάση για τροφή, στέγη, 
ενέργεια και εισόδημα. 
 Η γενετική ποικιλομορφία βοηθά τα δάση να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και άλλες 
απειλές. 
 Η βιοποικιλότητα απειλείται σοβαρά από την αποψίλωση, την υποβάθμιση των δασών και 
την κλιματική αλλαγή. 
 Η διαχείριση των δασών στην Αρχή της Αειφορίας και η επαναφορά / αποκατάσταση τους 
όταν χρειάζεται, είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα.  

Στην Κύπρο το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Δασών 

ως η αρμόδια αρχή, διαχειρίζονται τα κυπριακά δάση για αρκετές δεκαετίες στη βάση της Αρχής της 

Αειφορίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ισορροπημένα το μέγιστο οικονομικό, περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό όφελος για τις σημερινές και τις επόμενες γενεές. 

Για την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας, το Τμήμα Δασών προβαίνει σε διάφορες 

ενέργειες, όπως η προστασία των δασικών γενετικών πόρων, με τη συλλογή σπόρων σπάνιων και 

απειλούμενων φυτών και τη φύλαξη τους σε τράπεζες γενετικού υλικού,  καθώς και  με τη δημιουργία 

εκτός τόπου φυτειών σε Βοτανικούς κήπους.  

Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται  εμπλουτιστικές φυτεύσεις, αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε 

μεταλλεία-λατομεία, βελτίωση και επέκταση των δασών και του πρασίνου, δημιουργία τεχνητών 

φωλιών και τοποθέτηση ποτίστρων για είδη πανίδας, αποκατάσταση οικοτόπων, ενίσχυση 

πληθυσμών απειλούμενων ειδών και έλεγχος ξενικών χωροκατακτητικών ειδών. 

Τα δάση και το πράσινο του νησιού μας δεν αποτελούν εφήμερο αγαθό, αλλά εθνική κληρονομιά και 

έχουμε ευθύνη να τα προστατέψουμε και να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.  

Τα Δάση και η βιοποικιλότητα είναι υπερπολύτιμα για να χαθούν.. 
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