
21η  Μαρτίου: Διεθνής Μέρα Δασών 
 
Τον Δεκέμβριο του 2012, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κήρυξε την 21η 
Μαρτίου, ως «Διεθνή Μέρα 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. Θέμα της φετινής χρονιάς, όπως καθορίστηκε από τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι: «Αποκατάσταση των Δασών - Μέσο επαναφοράς του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ευημερίας.»  
Τα δασικά οικοσυστήματα βρίσκονται κάτω από έντονες πιέσεις ένεκα της αύξησης του ανθρώπινου 
πληθυσμού και τις  αυξανόμενες ανάγκες  για τροφή, γη και εισόδημα. Πολλά δάση υποβαθμίζονται 
λόγω της μετατροπής δασικής γης σε γεωργοκτηνοτροφική, της υπερβόσκησης, της μη αειφόρου 
εκμετάλλευσης της ξυλείας, των μη ορθολογικών διαχειριστικών πρακτικών και τη δημιουργία νέων 
οικιστικών αναπτύξεων. Επίσης, οι πυρκαγιές οι οποίες, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής 
επιδεινώνονται, καταστρέφουν τεράστιες δασικές εκτάσεις.  
Κάθε χρόνο χάνονται 10 εκατομμύρια εκτάρια δάσους, ενώ η υποβάθμιση επηρεάζει σχεδόν 2 
δισεκατομμύρια εκτάρια. Μέσα από την απώλεια και την υποβάθμιση των δασών εκπέμπονται μεγάλες 
ποσότητες αερίων που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.  Την ίδια ώρα τουλάχιστον το 8% 
των φυτών και το 5% των ζώων στις περιοχές αυτές, απειλούνται με εξαφάνιση.  
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε ότι και στο νησί μας, μεγάλες δασικές εκτάσεις καίγονται ενώ 
ορισμένες περιοχές υποβαθμίστηκαν ή υποβαθμίζονται ως αποτέλεσμα της υπερβόσκησης και της 
λατόμευσης όπως και της μεταλλευτικής δραστηριότητας παλαιότερα. 
Το Τμήμα Δασών μέσα από την προσπάθεια αποκατάστασης  στοχεύει στην  επαναφορά της 
βλάστησης και του τοπίου με κατάλληλες τεχνικές σε καμένες και άλλως πως, σε διαταραγμένες και 
υποβαθμισμένες εκτάσεις το συντομότερο δυνατόν, ώστε να γίνεται αποκατάσταση στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, των αρχικών οικολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών και να αποτρέπεται η 
περαιτέρω υποβάθμισή τους.  
Πέραν των κρατικών δασικών εκτάσεων που κατά καιρούς κάηκαν και αποκαθίστανται, χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια αποκατάστασης του Μεταλλείου Αμιάντου και σε μικρότερη έκταση 
το Μεταλλείο Αγροκηπιάς. Οι εργασίες αποκατάστασης στον Αμίαντο που άρχισαν το φθινόπωρο του 
1995 από το Τμήμα Δασών, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων, με βάση το σχέδιο αποκατάστασης που ετοιμάστηκε με κύριους στόχους τη 
σταθεροποίηση των σωρών των στείρων (μπάζων) και την αναδάσωση και αναχλόαση των 
διαμορφωμένων περιοχών, αναμένεται να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια.  
Στους διαμορφωμένους χώρους φυτεύτηκαν περισσότερα από  150.000 δένδρα και θάμνοι και 
χρησιμοποιήθηκαν  γύρω στους δωδεκάμισι (12,5) τόνους σπόρων που περιλαμβάνουν ημίθαμνους και 
πολυετή φυτά, ενώ δημιουργήθηκαν επίσης, τρεις φυτείες Προστασίας Γενετικών Πόρων για τη Μαύρη 
πεύκη, το  Κυπριακό κέδρο και τον Αόρατο της Μαδαρής. 
Στον χώρο του Μεταλλείου το Τμήμα Δασών έχει δημιουργήσει και λειτουργεί από το 2010, τον  
Βοτανικό Κήπο «Α. Γ. Λεβέντης»,  ενώ το κτήριο του Δημοτικού σχολείου του Μεταλλείου, 
ανακαινίστηκε και χρησιμοποιείται από τον Ιούνιο του 2015, ως Κέντρο επισκεπτών του Γεωπάρκου 
Τροόδους.  
Η προσπάθεια για αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος αποτελεί πραγματικό μέσο για 
ανάκαμψη και ευημερία γιατί προσφέρει την προοπτική να επιστρέψουν τα δέντρα και τα δάση σε 
υποβαθμισμένες   δασικές περιοχές. Ιδιαίτερα σημαντική πέραν της ανάσχεσης και της αναστροφής της 
υποβάθμισης των οικοσυστημάτων είναι και η πρόληψη. Ευθύνη του απλού πολίτη είναι η προστασία 
των δασών μας και η αποφυγή πράξεων και ενεργειών που ενδεχόμενα θα είναι καταστροφικές.  
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