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Προλογικό Σηµείωµα 
___________________ 

 
Τα δάση αποτελούν σηµαντικό φυσικό πόρο και προσφέρουν πολλά αγαθά και υπηρεσίες στον 

οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοµέα. Η προστασία, η σωστή διαχείριση και η 

επέκτασή τους, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, είναι αναγκαία για την επίλυση των 

σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε παγκόσµια, τα κυριότερα των οποίων είναι η 

αλλαγή των κλιµατολογικών συνθηκών, το φαινόµενο του θερµοκηπίου και η καταστροφή της 

βιοποικιλότητας µε την εξαφάνιση φυτικών και ζωικών ειδών. 

 

Παρ΄όλα όµως αυτά παρατηρείται σηµαντική καταστροφή των δασών διεθνώς λόγω της µεγάλης 

αποδάσωσης για διάφορους λόγους και των εκτεταµένων υλοτοµιών για παραγωγή και εµπορία 

ξυλείας.  Γι΄αυτό η λήψη µέτρων σε παγκόσµιο επίπεδο για την αναστροφή αυτής της 

κατάστασης και για την αειφόρο διαχείριση των δασών προβάλλει επιτακτική. 

 

Για την εκτίµηση της κατάστασης των δασικών πόρων και την µεταβολή της διαχρονικά, έχουν 

καθοριστεί Κριτήρια και ∆είκτες οι οποίοι κατόπιν µέτρησής τους περιοδικά, καταδεικνύουν 

κατά πόσο εφαρµόζεται η αρχή της αειφορίας στη διαχείρισή τους. 

 

Για την ανάπτυξη Κριτηρίων και ∆εικτών, έχουν αναληφθεί οι ακόλουθες πέντε  διεθνείς 

πρωτοβουλίες  : 

 

• του Ελσίνκι, Πανευρωπαϊκά Κριτήρια και ∆είκτες - Υπουργική ∆ιάσκεψη για την 

Προστασία των ∆ασών – MCPFE - Ministerial Conference for the Protection of Forests 

in Europe, 

• ITTO - ∆ιεθνής Οργανισµός Τροπικής Ξυλείας - International Tropical Timber 

Organization, 

• του Μόντρεαλ - Montreal Process, 

• της Ξηράς Ζώνης της Αφρικής, 

• της Εγγύς Ανατολής. 
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Η Κύπρος, µε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κλήθηκε να υιοθετήσει τα Πανευρωπαϊκά 

Κριτήρια και ∆είκτες για αειφόρο διαχείριση των δασών και να τα προσαρµόσει στις ιδιάζουσες 

δασοπονικές συνθήκες του τόπου µας.  

 

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το Τµήµα ∆ασών προέβηκε στην αξιολόγηση της 

κατάστασης των δασικών πόρων της Κύπρου για την περίοδο 1993-2002, αναλύοντας 

ποσοτικούς και περιγραφικούς δείκτες. 

 

Η Έκθεση αυτή µε τίτλο «Κριτήρια και ∆είκτες για την Αειφόρο ∆ιαχείριση των Κυπριακών 

∆ασών» αποτελείται από επτά κεφάλαια, από τα οποία τα πρώτα έξι αφορούν τα πιο κάτω 

Κριτήρια : 

 

• ∆ιατήρηση και ανάπτυξη των δασικών πόρων και η συµβολή τους στον παγκόσµιο κύκλο 

του άνθρακα, 

• ∆ιατήρηση του δασικού οικοσυστήµατος, υγεία και ζωτικότητα, 

• ∆ιατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των δασών,  

• ∆ιατήρηση, συντήρηση και εµπλουτισµός της βιοποικιλότητας των δασικών 

οικοσυστηµάτων,  

• ∆ιατήρηση και βελτίωση των προστατευτικών λειτουργιών στη διαχείριση του δάσους  

(κυρίως έδαφος και νερό), 

• ∆ιατήρηση των άλλων κοινωνικοοικονοµικών λειτουργιών και συνθηκών. 

 

Στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται περιγραφικοί δείκτες που αφορούν το 

Νοµοθετικό, Ρυθµιστικό και Θεσµικό πλαίσιο. 

 

Για την ανάπτυξη των Κριτηρίων και ∆εικτών ήταν αναγκαία η συλλογή µεγάλου όγκου 

στοιχείων και πληροφοριών που αφορούσαν ένα ευρύτατο φάσµα  της ∆ασοπονίας και για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν πηγές τόσο από το Τµήµα ∆ασών όσο και από άλλες υπηρεσίες.  
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Σε µερικές περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν οι αναγκαίες πληροφορίες για υπολογισµό ή 

αξιολόγηση των Κριτηρίων και ∆εικτών έγιναν εκτιµήσεις ή χρησιµοποιήθηκαν στατιστικές 

µέθοδοι η αφέθηκαν κενά.  Όµως, τροχιοδροµήθηκε η διαδικασία για τον υπολογισµό και 

εξασφάλιση των στοιχείων και πληροφοριών ώστε αυτά να είναι διαθέσιµα για χρήση όταν θα 

αναθεωρηθεί η Έκθεση για να καλύψει την περίοδο 2003-2112. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

∆είκτης 1.1: Έκταση των δασών  

 

Πλήρες κείµενο: Έκταση των δασών και των άλλων δασοκαλυµµένων εκτάσεων που 

ταξινοµούνται µε βάση το δασικό τύπο και τη διαθεσιµότητα του ξύλου και µερίδιό τους στη 

συνολική έκταση του νησιού 

 

Σκεπτικό:  

Το δάσος, αλλά και οι άλλες φυτοκαλυµµένες περιοχές, συµβάλλουν από πολλές απόψεις στην 

αειφόρο ανάπτυξη. Αυτές οι περιοχές παρέχουν µια σειρά λειτουργιών που είναι ζωτικής 

σηµασίας για την ανθρωπότητα.  Μερικές από αυτές είναι: η παροχή αγαθών όπως τα ξυλώδη 

και µη ξυλώδη προϊόντα, η παροχή υπηρεσιών όπως η παροχή ευκαιριών αναψυχής, η προώθηση 

του οικοτουρισµού, η παροχή βιότοπου για τη χλωρίδα και την πανίδα, η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, η προστασία των λεκανών απορροής, η προστασία ενάντια στις πληµµύρες, η 

δέσµευση του άνθρακα κ.α.   

 

Η δασική έκταση - η οποία µπορεί να αλλάξει λόγω της αποδάσωσης, της δάσωσης και της 

αναδάσωσης - παρέχει µια ένδειξη της σπουδαιότητας ενός δάσους σε µια χώρα και είναι ένας 

σηµαντικός δείκτης της αειφόρου δασικής διαχείρισης. Η αύξηση ή η µείωση της δασικής 

έκτασης έχει επίσης σηµαντική επίδραση στην ισορροπία του άνθρακα σε τοπικό και παγκόσµιο 

επίπεδο.   

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) για το έτος 2000, η 

συνολική δασική έκταση σε ολόκληρη τη γη ήταν ίση µε 3,9 δισεκατοµµύρια εκτάρια. Τα 

τροπικά δάση καλύπτουν το 47 τοις εκατό της έκτασης αυτής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1990 και 2000 ο κόσµος έχασε το 4,2 τοις εκατό των φυσικών του δασών, αλλά κέρδισε 1,8 τοις 

εκατό µέσω της φυσικής επέκτασης και της τεχνητής δάσωσης, µε συνέπεια µια καθαρή µείωση 

της τάξης του 2,4 τοις εκατό κατά τη διάρκεια των δέκα αυτών ετών. Η κατ' εκτίµηση καθαρή 

απώλεια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας ήταν 9,4 εκατοµµύρια εκτάρια ετησίως.   

 

 



 

 

5

Ποσοτικός δείκτης:  

Τα δάση της Κύπρου, τα οποία έχουν συρρικνωθεί σηµαντικά κατά τους περασµένους αιώνες και 

ακόµα προσπαθούν να ανακάµψουν λόγω της υπέρµετρης κατάχρησης, καλύπτουν το 18,65 τοις 

εκατό της συνολικής έκτασης του νησιού. Τα δάση κατά τη διάρκεια των κλασικών χρόνων είχαν 

χρησιµοποιηθεί αλόγιστα από διάφορες αυτοκρατορίες όπως τη Ρωµαϊκή, τη Βυζαντινή και την 

Οθωµανική. Το νησί την περίοδο αυτή αποτέλεσε σηµαντικό κέντρο ναυπηγικής και εξαγωγής 

ξυλείας. Αργότερα, κατά τη διάρκεια 19ου και 20ου αιώνα, τα δάση του νησιού υπέφεραν από 

υπερβόσκηση, αφού ο πληθυσµός αιγών στην Κύπρο ήταν µεγαλύτερος απ' ό,τι σε οποιοδήποτε 

άλλο νησί της Μεσόγειου. Μεγάλες περιοχές των δασών κάηκαν από τους βοσκούς και 

µετατράπηκαν σε υποβιβασµένους θαµνότοπους για τη βοσκή αιγών. Μεγάλες εκτάσεις φυσικών 

δασών έχουν επίσης αποψιλωθεί και µετατραπεί σε γεωργικές εκτάσεις κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 150 ετών (Thirgood, 1987). 

 

Πίνακας 1.1.1  

Έκταση των δασών και των άλλων δασοκαλυµµένων εκτάσεων και µεταβολές αυτής 

Τύπος βλάστησης  1999   2002  

Περιοχή   

(εκ.)  

Ποσοστό 

(%)  

Περιοχή   

(εκ.)  

Ποσοστό  

(%)  

 

 

∆άσος  

Άλλες φυτοκαλυµµένες εκτάσεις  

Άλλες χρήσεις γης 

Σύνολο  

171615 

213859 

 539626 

 925100 

18,55 

 23,12 

 58,33 

 100,00 

172535  

 213859  

 538706  

 925100  

18,65 

 23,12 

 58,23 

 100,00 
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6

∆ιάγραµµα 1.1.1  

Έκταση δασών, άλλων δασοκαλυµµένων εκτάσεων και εκτάσεων κάτω από άλλες χρήσεις 

ως ποσοστό της συνολικής έκτασης της Κύπρου 

 
Ο πίνακας 1.1.1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από το Τµήµα 

∆ασών µεταξύ των ετών 1996 και 1999 µε τη χρήση της τηλεπισκόπησης και των επιτόπιων 

εξετάσεων. Αναπροσαρµογές στις εκτάσεις αυτές γίνονται ετησίως µετά από πυρκαγιές, 

αποδασώσεις ή αλλαγή στη χρήση της γης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το 41,77 

τοις εκατό της συνολικής έκτασης του νησιού καλύπτεται από δάσος ή άλλο είδος άγριας 

βλάστησης. Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας, δάσος ορίζεται µια επιµέρους επιφάνεια 

µεγαλύτερη των 0,5 εκταρίων που καλύπτεται µε δασικά δέντρα που έχουν συγκόµωση πέραν 

του 10%. Τα δέντρα που συγκροτούν την κοµοστέγη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτούν ύψος 5 µέτρων και άνω στη φάση της ωριµότητάς τους. Άλλες δασοκαλυµµένες 

εκτάσεις θεωρούνται οι δασικές εκτάσεις µε άγρια βλάστηση που δεν πληρούν τα πιο πάνω 

κριτήρια. Η κατηγορία περιλαµβάνει τη µακκία και φρυγανώδη βλάστηση. Η µακκία βλάστηση 

περιλαµβάνει τους αειθαλείς και πυκνά διακλαδισµένους θάµνους που έχουν ύψος 2 έως 5 µέτρα 

και καλύπτονται από µικρά, παχιά, σκούρο-πράσινα και δερµατοειδή φύλλα. Η φρυγανώδης 

βλάστηση περιλαµβάνει τους χαµηλούς (0,5 έως 0, 8 µέτρα ύψος), ανοικτούς και 

σκληρόφυλλους θάµνους. 

 

Η έρευνα αυτή ήταν η πρώτη στο είδος της που πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο για την 

εκτίµηση, εκτός από την έκταση των δασών, της έκτασης άλλων ειδών βλάστησης. Η απουσία 

δύο διαδοχικών ερευνών βασισµένων στην ίδια µεθοδολογία, καθιστά τη σύγκριση και την 

παρουσίαση της ανάπτυξης των ίδιων παραµέτρων, κατά τη διάρκεια του χρόνου, αδύνατη. Οι 

∆άσος 
18,65%

Γη κάτω από 
άλλες χρήσεις 
58,23%

Άλλες  
δασοκαλυµµένες 
εκτάσεις 23,12% 
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ετήσιες ρυθµίσεις στις εκτάσεις, όπως φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, δείχνουν ότι υπάρχει µία 

αύξηση της τάξης του 0,54 τοις εκατό στην έκταση των δασών της Κύπρου κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων τριών ετών, που ισοδυναµεί µε 920 εκτάρια. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη κήρυξη 

χαλίτικων1 εκτάσεων σε Κύρια Κρατικά ∆άση από το Υπουργικό Συµβούλιο και τη δάσωσή τους 

από το Τµήµα ∆ασών.  
 

Μια δεύτερη έρευνα, βασισµένη στην ίδια µεθοδολογία, προγραµµατίστηκε να πραγµατοποιηθεί 

µεταξύ των ετών 2006 και 2009. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας θα είναι χρήσιµα στον 

υπολογισµό των αλλαγών στην έκταση των δασών και των άλλων φυτοκαλυµµένων εκτάσεων 

και επιπρόσθετα θα καταδείξει κατά πόσον η διαχείριση των δασών γίνεται πάνω σε αειφόρο 

βάση.  

 

Πίνακας  1.1.2  

Κατανοµή των δασών και των άλλων δασοκαλυµµένων εκτάσεων κατά µορφή ιδιοκτησίας   

Τύπος βλάστησης  Κρατικά δάση  

(εκτάρια)  

Ιδιωτικά και 

χαλίτικα (εκ.)  

Σύνολο  

(εκτάρια)  

1999   2002   1999   2002   1999   2002   

∆άσος  

Άλλες φυτοκαλυµµένες εκτάσεις  

Άλλες χρήσεις γης 

 

105801 

 50740 

 156541

 106781 

 50740 

 157521

 65814 

 163119 

 228933

 65814  

 163119  

 228933

 171615  

 213859  

 385474 

 172595 

 213859 

 386454

Πηγή:  Τµήµα ∆ασών 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Οι χαλίτικες εκτάσεις αποτελούνται συνήθως από άγονα εδάφη διασκορπισµένα σε όλο το νησί, τα οποία είναι 
ανεκµετάλλευτα από τον καιρό της οθωµανικής κατοχής (1571 – 1878). Η ιδιοκτησία αυτών των περιοχών έχει 
αποποιηθεί λόγω των βαριών φόρων ιδιοκτησίας και καλλιέργειας που επιβάλλονταν από την οθωµανική κυβέρνηση 
(Thirgood, 1987). Αργότερα, κατά τη διάρκεια της βρετανικής κατοχής, αυτές οι περιοχές δηλώθηκαν ως κοινά 
εδάφη και η ιδιοκτησία τους παρέµεινε στο κράτος (Ιωάννου, 1991).   
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∆ιάγραµµα 1.1.2  

Έκταση δασών, άλλων δασοκαλυµµένων εκτάσεων και εκτάσεων κάτω από άλλες χρήσεις 

κατά µορφή ιδιοκτησίας ως ποσοστό της συνολικής έκτασης της Κύπρου              

 
Τα κρατικά δάση στην Κύπρο καταλαµβάνουν τις δύο οροσειρές, του Τροόδους και 

Πενταδακτύλου. Το κρατικό δάσος έχει σήµερα έκταση 106781 εκταρίων που είναι ίση µε 11,54 

τοις εκατό του συνολικού εδάφους του νησιού. Η έκταση των ιδιωτικών δασών ανέρχεται σε 

65814 εκτάρια ή 7,11 τοις εκατό του εδάφους του νησιού. Εντούτοις, όµως δεν υπάρχει 

οργανωµένη ιδιωτική δασοπονία. Η δηµιουργία των δασών αυτών οφείλεται στην αποδηµία των 

ανθρώπων από τις ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές στις αστικές, την εγκατάλειψη των γεωργικών 

εκτάσεων που γειτονεύουν µε τα κρατικά δάση και τη φυσική επέκταση της δασικής βλάστησης. 

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου οδήγησε στη µείωση της βοσκής, στη µείωση των αναγκών σε 

καυσόξυλα, στη µείωση των δασικών πυρκαγιών - κυρίως στις εκτάσεις εκτός των κρατικών 

δασών - και στη φυσική δάσωση των εγκαταλελειµµένων γεωργικών περιοχών. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη κάτω από 
άλλες χρήσεις 

58% 
 

 Άλλες 
δασοκαλυµµένες

εκτάσεις 
Κρατικά 5% 

Κρατικά δάση
12% 

Άλλες 
δασοκαλυµµένες

εκτάσεις 
Ιδιωτικά 18% 

Ιδιωτικά δάση
7% 
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Χάρτης 1.1.1 

Κρατικά και ιδιωτικά δάση στην Κύπρο 

 
Πηγή: Κέντρο Τηλεπισκόπησης, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

 

Χάρτης 1.1.2 

Φυσική βλάστηση στην Κύπρο 

  
Πηγή: Κέντρο Τηλεπισκόπησης, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
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Η αλλαγή στη χρήση γης στα κρατικά δάση απαγορεύεται από τον “Περί ∆ασών Νόµο” του 

1967, 1987 και 1991. Αντίθετα η αλλαγή στη χρήση των ιδιωτικών δασών και άλλων 

φυτοκαλυµµένων εκτάσεων δεν περιορίζεται από οποιοδήποτε νόµο ή κανονισµό. Τα ιδιωτικά 

δάση µπορούν να µεταφερθούν κάτω από άλλες χρήσεις και οι ιδιωτικές γυµνές περιοχές 

µπορούν να δασωθούν οποιαδήποτε στιγµή. Ο κύριος λόγος αλλαγής στη χρήση της ιδιωτικής 

δασικής γης είναι η οικοδόµηση εξοχικών κατοικιών, η ανάπτυξη για σκοπούς οικοτουρισµού 

και η µετατροπή σε γεωργικά εδάφη.  

 

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καµία πληροφορία σχετικά µε τον αριθµό των ιδιωτών ιδιοκτητών 

δασικών εκτάσεων και την έκταση που κατέχει ο κάθε ένας απ’ αυτούς. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι ιδιωτικές δασικές περιοχές αποτελούνται από πολλά και µικρά εγκαταλελειµµένα 

γεωργικά τεµάχια, στα οποία η φυσική βλάστηση εξαπλώθηκε από τα παρακείµενα κρατικά 

δάση. Σε πολλές περιπτώσεις τα τεµάχια αυτά ανήκουν σε περισσότερα από ένα άτοµα.   

  

Σύµφωνα µε το ∆ασικό Νόµο (νόµος 14 του 1967), τα Κρατικά ∆άση είναι ταξινοµηµένα σε: 

κύρια και δευτερεύοντα κρατικά δάση.    

 

Αφενός το κύριο κρατικό δάσος υπο-κατηγοριοποιείται σε:  

• Μόνιµες δασικές περιοχές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για δασοκοµικούς σκοπούς 

• Περιοχές προστασίας της φύσης, δάση τα οποία παρέχουν πλήρη και µόνιµη προστασία 

στη χλωρίδα και πανίδα του τόπου 

• Εθνικά δασικά πάρκα, δάση που παρέχουν ευκαιρίες αναψυχής στο ευρύ κοινό  

 

Αφετέρου, το δευτερεύον κρατικό δάσος υπο-κατηγοριοποιείται σε:  

• Κοινοτικά δάση, τα οποία παραχωρούνται από το Υπουργικό Συµβούλιο στους κατοίκους 

χωριών προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς αναψυχής 

• ∆ηµοτικά δάση, τα οποία παραχωρούνται από το Υπουργικό Συµβούλιο σε ∆ήµους µε 

σκοπό τη λήψη καυσόξυλων και άλλων δασικών προϊόντων για τις ανάγκες τους ή για 

σκοπούς αναψυχής 

• Περιοχές βόσκησης, οι οποίες παραχωρούνται από το Υπουργικό Συµβούλιο στους 

κατοίκους µιας πόλης ή ενός χωριού για σκοπούς βόσκησης  

• ∆ασικά φυτώρια, τα οποία παραχωρούνται από το Υπουργικό Συµβούλιο για την 

παραγωγή σπορόφυτων, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροφόρων δέντρων, θάµνων και 
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άλλων διακοσµητικών φυτών και λουλουδιών για τη χρήση σε οποιοδήποτε κρατικό 

δάσος ή για την πώληση σε άλλα κυβερνητικά τµήµατα ή στο ευρύ κοινό 

• ∆άση πολλαπλής χρήση, τα οποία µπορούν να µισθωθούν από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος 

∆ασών για άλλες χρήσεις, όχι απαραιτήτως σχετικές µε τη δασοπονία, όπως η 

καλλιέργεια ή η παραγωγή γεωργικών προϊόντων, η αναπαραγωγή και η παραγωγή ζώων 

ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο 

 

Πίνακας 1.1.3  

Κατανοµή της δασικής έκτασης µε βάση το δασικό νόµο  

 Κύριο Κρατικό ∆άσος           ∆ευτερεύον  Κρατικό ∆άσος    

Μόνιµες Εθνικά Περιοχές Περιοχές Κοινοτικά ∆ηµοτικά ∆ασικά  Περιοχές  Σύνολο  

Έτος  ∆ασικές ∆ασικά  Προστασίας Πολλαπλής ∆άση ∆άση Φυτώρια Βόσκησης  

 Περιοχές  Πάρκα της Φύσης Χρήσης      

 (εκτάρια) (εκτάρια) (εκτάρια) (εκτάρια) (εκτάρια) (εκτάρια) (εκτάρια) (εκτάρια) (εκτάρια) 

1993   134 473,9  10 476,1  1 043,0   12 547,5  1 485,9   97,6   3,1  1 696,5   161 823,6 

2002   131 960,0   11 103,6  4 788,5   12 421,9  1 485,9   97,6   3,1  1 696,5   163 557,1 

Πηγή:  Τµήµα ∆ασών 
 

Στον πιο πάνω πίνακα φαίνονται οι αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας στις εκτάσεις των κύριων 

και δευτερευόντων κρατικών δασών, καθώς επίσης και οι αλλαγές στις εκτάσεις των 

υποκατηγοριών τους όπως καθορίζονται από το ∆ασικό Νόµο. Η συνολική έκταση του κρατικού 

δάσους έχει αυξηθεί µεταξύ των ετών 1993 και 2002 κατά 1733,5 εκτάρια. Αυτή η αύξηση της 

τάξης του 1,07 τοις εκατό οφείλεται στην κήρυξη από το Υπουργικό Συµβούλιο χαλίτικων 

εδαφών σε κύρια κρατικά δάση. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η έκταση των εθνικών 

δασικών πάρκων και των περιοχών προστασίας της φύσης έχει αυξηθεί κατά 627,5 και 3745,5 

εκτάρια αντίστοιχα. Αυτή η αύξηση είναι αποτέλεσµα της κήρυξης από το Υπουργικό Συµβούλιο 

ορισµένων περιοχών, οι οποίες προηγουµένως ταξινοµούνταν ως µόνιµες δασικές περιοχές σε 

περιοχές προστασίας της φύσης ή σε εθνικά δασικά πάρκα.  Σύµφωνα µε τα κριτήρια 

ταξινόµησης, αυτές οι περιοχές πρέπει να έχουν συγκεκριµένη φυσική αξία και µοναδικά 

χαρακτηριστικά όπως: να αποτελούν σηµαντικά παραδείγµατα φυσικής οµορφιάς, να περιέχουν 

ενδηµικά ή σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας, να περιέχουν αρχαιολογικά, πολιτιστικά, ιστορικά 

και επιστηµονικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κ.λπ. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για το 1,87 τοις 

εκατό µείωσης της έκτασης των µόνιµων δασικών περιοχών µεταξύ των ετών 1993 και 2002.   
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η έκταση των µόνιµων δασικών περιοχών που παρουσιάζεται στον 

πίνακα 1.1.3 δεν συσχετίζεται µε τις εκτάσεις των δασών που παρουσιάζονται στους πίνακες 

1.1.1 και 1.1.2. Οι µόνιµες δασικές περιοχές, έκτασης 131960 εκτάρια, διαχειρίζονται για 

δασοπονικούς σκοπούς. Μερικές από αυτές τις περιοχές δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν 

ορίζονται ως δάσος. Εποµένως, αυτές οι περιοχές, µαζί µε άλλες που ταξινοµήθηκαν µε βάση το 

δασικό νόµο ως µόνιµες δασικές περιοχές (όπου κατασκευάστηκαν φράγµατα ή δηµιουργήθηκαν 

µεταλλεία ή µισθώθηκαν για διάφορους λόγους), δεν συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες 1.1.1 

και 1.1.2. 

     

Από τα 106781 εκτάρια των κρατικών δασών που παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1.2 µόνο 43173 

εκτάρια είναι ταξινοµηµένα ως παραγωγικά και τυγχάνουν διαχείρισης για σκοπούς παραγωγής 

ξυλείας.   

 

Πίνακας 1.1.4 

Κατανοµή της έκτασης των κρατικών δασών κατά δασοπονικό είδος 

Κύρια δασοπονικά είδη Έκταση σε εκτάρια

Συστάδες Τραχείας Πεύκης  88790

Συστάδες Μαύρης Πεύκης    2640

Μικτές συστάδες Τραχείας – Μαύρης Πεύκης   2330

Συστάδες Κέδρου     130

Μικτές συστάδες Κέδρου – Τραχείας Πεύκης     120

Μικτές συστάδες Τραχείας – Λατζιάς   5870

Συστάδες Αοράτου  5350

Συστάδες Ευκαλύπτου    137

Παραποτάµιος Βλάστηση (Πλάτανος - Σκλήθρος)      430

Πηγή: 
- Τµήµα ∆ασών, 
- Κέντρο Τηλεπισκόπησης, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
 
Τα κρατικά δάση της Κύπρου αποτελούνται από τις ακόλουθες συστάδες: συστάδες  Τραχείας 

Πεύκης, συστάδες Μαύρης Πεύκης, µικτές συστάδες Τραχείας και Μαύρης πεύκης, συστάδες 

Κέδρου, µικτές συστάδες Κέδρου - Τραχείας Πεύκης, µικτές συστάδες Τραχείας –Λατζιάς, 

συτάδες Αόρατου , συστάδες Ευκαλύπτου και συστάδες Πλάτανου – Σκλήθρου.  Η έκταση του 

κρατικού δάσους που η καθεµιά από τις πιο πάνω συστάδες καταλαµβάνει παρουσιάζεται στον 

πίνακα 1.1.4 πιο πάνω. 
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 Από τα 130 εκτάρια συστάδων Κέδρου που παρουσιάζονται πιο πάνω, τα 86 εκτάρια είναι 

φυσικές συστάδες και τα υπόλοιπα είναι φυτείες. Οι συστάδες Ευκαλύπτων συγκεντρώνεται 

κυρίως γύρω από το Φασούρι.  110 εκτάρια Ευκαλύπτων απαντώνται επίσης σε διάφορους 

πειραµατικούς σταθµούς σ’ ολόκληρη την Κύπρο.   

 

Όσον αφορά τα ιδιωτικά δάση, οι εκτάσεις που καταλαµβάνονται από τα κύρια δασοπονικά είδη 

είναι οι ακόλουθες:  

 

Πίνακας 1.1.5 

Κατανοµή της έκτασης των ιδιωτικών δασών κατά δασοπονικό είδος 

Κύρια δασοπονικά είδη Έκταση σε εκτάρια

Συστάδες Τραχείας Πεύκης   48954

Συστάδες Κυπαρισσιού  7270

Μικτές Συστάδες Χαρουπιάς – Άγριας Ελιάς  5720

Συστάδες Αοράτου 2940

Συστάδες Ευκαλύπτου   260

Παραποτάµιος Βλάστηση (Πλάτανος - Σκλήθρος)     610

Συστάδες Βαλανιδιάς 60

Πηγή: Κέντρο Τηλεπισκόπησης, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
 
Τα πιο πάνω στοιχεία θεωρούνται τα ορθότερα διαθέσιµα µέχρι στιγµής. Πιο ορθά στοιχεία 

αναµένονται µετά από την ολοκλήρωση µιας σειράς απογραφών βλάστησης που θα καλύψουν 

τόσο τις κρατικές όσο και τις ιδιωτικές εκτάσεις.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 
∆είκτης 1. 2:  Ξυλαπόθεµα   

 

Πλήρες κείµενο:  Ξυλαπόθεµα στα δάση και σε άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές, το οποίο 

ταξινοµείται µε βάση το δασικό τύπο και τη διαθεσιµότητα του ξύλου  

 

Σκεπτικό:  

Το ξυλαπόθεµα είναι µια από τις πλέον θεµελιώδεις πληροφορίες που µια δασική απογραφή 

µπορεί να παρέχει. Το ξυλαπόθεµα µαζί µε την έκταση των δασών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

τον  υπολογισµό της παραγωγικής ικανότητας του δάσους που είναι η δυνατότητα παροχής 

συνεχούς ροής αγαθών (ξυλωδών αλλά και µη-ξυλωδών) στην κοινωνία.   

 

Ο όγκος ξυλαποθέµατος, αλλά και οι αλλαγές σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια του χρόνου, είναι 

βασικές πληροφορίες στις οποίες η δασική διαχείριση µπορεί να βασιστεί για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε την αειφόρο παραγωγή ξύλου αλλά και τη βιωσιµότητα του 

οικοσυστήµατος που το παράγει. Η ποσότητα ξυλαποθέµατος που συσχετίζεται απόλυτα µε τον 

όγκο της επίγειας βιοµάζας µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ποσότητας 

άνθρακα που δεσµεύεται στις δασικές συστάδες.  

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Οι πληροφορίες για το δείκτη 1.2 προέρχονται από 1650 µόνιµες δειγµατοληπτικές επιφάνειες, 

τοποθετηµένες στα παραγωγικά κρατικά δάση του νησιού. Παραγωγικά δάση θεωρούνται τα 

43173 εκτάρια δάσους Τραχείας Πεύκης (το δασικό είδος µε τη µεγαλύτερη εµπορική αξία στην 

Κύπρο), τα οποία έχουν τη δυνατότητα παραγωγής και παροχής αξιοπρόσεκτης ποσότητας 

ξυλείας. Σήµερα η έκταση των παραγωγικών δασών είναι κατά 49 εκτάρια µικρότερη απ’ ό,τι 

ήταν το 1991, λόγω δασικών πυρκαγιών. Η έκταση των κρατικών δασών που τυγχάνουν 

διαχείρισης κυρίως για λόγους άλλους από την παραγωγή ξύλου είναι ίση µε  63608 εκτάρια. Η 

έκταση αυτή αποτελεί το άθροισµα των ακόλουθων εκτάσεων:  

• Περιοχών προστασίας της φύσης,  

• Εθνικών δασικών πάρκων και,  
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• Εκτάσεων όπου το δάσος έχει συγκόµωση λιγότερη από 10%, φαινόµενο που 

παρατηρείται σε αποµακρυσµένες περιοχές, απότοµες κλίσεις αλλά και σε µη 

καλλιεργήσιµα εδάφη.    

Χάρτης 1.2.1 

Παραγωγικά και µη-παραγωγικά δάση στην Κύπρο 

 
Πηγή: Κέντρο Τηλεπισκόπησης, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  
 
 

Πίνακας 1.2.1  

Συνολικός και ανά εκτάριο όγκος ξυλαποθέµατος στα κρατικά δάση Τραχείας Πεύκης 

Ξυλαπόθεµα  

(m3 / εκτάριο)  

∆ιαχειριστική Μονάδα  

Ξυλαπόθεµα  

(m3)  

∆ιαχειριστική Μονάδα  

 

Έτος  

 

Ι  ΙΙ  Ι  ΙΙ  

 

Συνολικό ξυλαπόθεµα  

(m3)  

1991-1992   58,9   77,8  954 357   2 102 078   3 056 435  

2001-2002   59,1   79,0  954 879   2 134 264   3 089 143  
Πηγή:   Τµήµα ∆ασών     

Ο συνολικός όγκος του ξυλαποθέµατος στα παραγωγικά δάση Τραχείας Πεύκης όπως 

υπολογίστηκε από τη δασική απογραφή του 2001-2002 είναι 3089143 m3. Ο πίνακας 1.2.1 
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παρουσιάζει τον ανά εκτάριο και συνολικό όγκο του ξυλαποθέµατος στη ∆ιαχειριστική Μονάδα 

Ι που αποτελείται από τα παραγωγικά δάση Μαχαιρά, Αδελφή και Τροόδους, και στη 

∆ιαχειριστική Μονάδα ΙΙ που αποτελείται από τις παραγωγικές περιοχές του δάσους Πάφου. Το 

ξυλαπόθεµα στα δάση της Κύπρου, όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, θεωρείται χαµηλό - 

ειδικά όταν αυτό συγκρίνεται µε το ξυλαπόθεµα κωνοφόρων δασών άλλων µεσογειακών χωρών. 

Οι  δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες του νησιού, όπως οι µεγάλες περίοδοι ξηρασίας και 

υψηλών θερµοκρασιών, έχουν επιπτώσεις τόσο στο ξυλαπόθεµα και στην προσαύξηση όσο και 

στην αναγέννηση των δασών της Κύπρου.   

 

Παρά τον πιο πάνω αρνητικό παράγοντα, το ξυλαπόθεµα των κρατικών παραγωγικών δασών της 

Κύπρου έχει αυξηθεί κατά 32708 m3  κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στο ότι η αύξηση των τελευταίων 10 ετών ήταν µεγαλύτερη από τη συγκοµιδή ξυλείας. 

Σύµφωνα µε τις συστάσεις που υποβλήθηκαν από τον κλάδο ∆ιαχείρισης του Τµήµατος ∆ασών, 

αρµόδιο για την απογραφή των δασών, οι όγκοι συγκοµιδής θα µειωθούν ουσιαστικά, έτσι ώστε 

το ξυλαπόθεµα να αυξηθεί σε µια περίοδο τριάντα ετών σε 100 µ 3 / εκτάριο και 150 µ 3 / εκτάριο 

για τις ∆ιαχειριστικές Μονάδες Ι και ΙΙ αντίστοιχα.  

 

Υπολογίζεται ότι το µέσο ξυλαπόθεµα και η προσαύξηση όλων των δασών της Κύπρου, 

κρατικών και ιδιωτικών, είναι κατά προσέγγιση ίσα µε 45 m3 / εκτάριο και 0,63 m3 / εκτάριο / 

έτος αντίστοιχα. Με σκοπό τη βελτίωση αυτών των εκτιµήσεων, το Τµήµα ∆ασών 

προγραµµατίζει να πραγµατοποιήσει απογραφές όπως πιο κάτω:  

• στα µη παραγωγικά κρατικά δάση 

• στις ιδιωτικά δάση 

• στα δάση Μαύρης Πεύκης 

• στις περιοχές που έχουν πρόσφατα δασωθεί ή αναδασωθεί 

 
Η ποσοτική αύξηση και η ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέµατος στα δάση και στις άλλες 

δασικές περιοχές µπορεί να επιτευχθεί µε την αναδάσωση καµένων περιοχών ή µε την 

αναδάσωση γυµνών και υποβαθµισµένων εδαφών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ 1993 

και 2002, 3340 εκτάρια κρατικής γης έχουν αναδασωθεί µετά από τις δασικές πυρκαγιές ή έχουν 

δασωθεί µετά την ανακήρυξη χαλίτικων εκτάσεων σε κρατικά δάση. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 
∆είκτης 1. 3:  Κατανοµή ξυλαποθέµατος δασών κατά κλάσεις ηλικίας και διαµέτρου   

 

Πλήρες κείµενο: ∆οµές ηλικίας και διαµέτρου των δασών και άλλων δασικών εκτάσεων µε 

βάση το δασοπονικό είδος και τη διαθεσιµότητα ξύλου 

 

Σκεπτικό:  

Η µελέτη των δοµών ηλικίας και διαµέτρου είναι σηµαντική για τη διερεύνηση της τρέχουσας 

και µελλοντικής ανάπτυξης των δασών και είναι προϋπόθεση για τη βιώσιµη δασική διαχείριση. 

Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να δίνεται για τις µεν οµήλικες συστάδες η δοµή διαµέτρων, ενώ για τις 

ανοµήλικες συστάδες η δοµή ηλικίας είναι πιο κατάλληλη.   

 

Οι πιο πάνω δοµές µπορούν να παρέχουν µια ένδειξη της υγείας, της ζωτικότητας, της ανάπτυξης 

και της σταθερότητας των δασών.     

 

Ποσοτικός δείκτης  

Τα δάση Τραχείας Πεύκης στην Κύπρο είναι στο σύνολο τους κηπευτά, συγκροτούνται όµως 

από οµήλικες συστάδες. Η διαχείρισή τους γίνεται µε τη χρήση του επιλογικού συστήµατος.  

 

Οι ακόλουθες γραφικές παραστάσεις, οι οποίες δοµήθηκαν µε τη χρησιµοποίηση στοιχείων από 

την τελευταία δασική απογραφή του 2001 καθώς και από τις προηγούµενες απογραφές του 1991 

και 1981 που έγιναν στα παραγωγικά δάση Τραχείας Πεύκης του νησιού, παρουσιάζουν 

φθίνουσα καµπυλοειδή κατανοµή διαµέτρων, ένα σαφές χαρακτηριστικό των ανοµήλικων 

δασών.  
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Γραφική Παράσταση 1.3.1 

 
             Πηγή:   Τµήµα ∆ασών     

 

Γραφική Παράσταση 1.3.1 

 
            Πηγή:   Τµήµα ∆ασών     

Κλάσεις ∆ιαµέτρων 
∆ιαχειριστική Μονάδα 1

0 

50 

100 

150 

200 

Κορµοί / 
εκτάριο 

1981 
1991 
2001 

1981 162 Κορµοί/εκ 71 Κορµοί/εκ 19 Κορµοί/εκ 3 Κορµοί/εκ 

1991 145 Κορµοί/εκ 69 Κορµοί/εκ 19 Κορµοί/εκ 2 Κορµοί/εκ 

2001 129 Κορµοί/εκ 69 Κορµοί/εκ 20 Κορµοί/εκ 2 Κορµοί/εκ 

0-199 µµ 200-399 µµ 400-599 µµ >599 µµ

Κλάσεις ∆ιαµέτρου (µµ)

Κλάσεις ∆ιαµέτρων
∆ιαχειριστική Μονάδα 2

0 

50

100 

150 

200 

250 

300 

Κλάσεις ∆ιαµέτρου (µµ)

Κορµοί  / 
εκτάριο 

1981 
1991 
2001 

1981 227 Κορµοί/εκ 56 Κορµοί/εκ 22 Κορµοί/εκ 5 Κορµοί/εκ 

1991 243 Κορµοί/εκ 60 Κορµοί/εκ 22 Κορµοί/εκ 4 Κορµοί/εκ 

2001 199 Κορµοί/εκ 64 Κορµοί/εκ 23 Κορµοί/εκ 4 Κορµοί/εκ 

0-199 µµ 200-399 µµ 400-599 µµ >599 µµ 
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Και οι δύο γραφικές παραστάσεις (∆ιαχειριστικές Μονάδες Ι και II) παρουσιάζουν µείωση στον 

αριθµό των δέντρων ειδικότερα στη µικρότερη κατηγορία διαµέτρων (0-199 µµ) και µια µικρή 

αύξηση (µόνο για τη ∆ιαχειριστική Μονάδα II) στον αριθµό δέντρων στην κατηγορία µέσου 

µεγέθους (200-399µµ) κατά τη διάρκεια του χρόνου (1981-1991-2001). Η µείωση του αριθµού 

δέντρων στην πρώτη περίπτωση µπορεί να είναι οφείλεται στην χαµηλή επιτυχία της φυσικής 

αναγέννησης, στην υψηλή φυσική θνησιµότητα ή στην αφαίρεση των νεώτερων δέντρων 

(αραιώσεων) για δασοκοµικούς σκοπούς.      
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 
∆είκτης 1. 4:  Απόθεµα άνθρακα   

 

Πλήρες κείµενο: Απόθεµα άνθρακα στις δασικές συστάδες και στα δασικά εδάφη   

 

Σκεπτικό:  

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ενδεχοµένως το σηµαντικότερο αέριο που δηµιουργεί το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου και συµβάλλει στην αλλαγή του κλίµατος µε πολλαπλές επιπτώσεις 

στα οικοσυστήµατα και τη ζωή γενικότερα.  

 

Η αύξηση των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρακα, από την έναρξη της 

βιοµηχανικής επανάστασης µέχρι σήµερα, οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και κυρίως 

στην καύση ορυκτών καυσίµων και στην αποδάσωση. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η 

ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα αυξήθηκε κατά 20%, µε συνέπεια την 

παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η ∆ιεθνής 

Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµατος (International Panel on Climate Change, IPCC) 

υπολόγισε ότι η µέση θερµοκρασία της γης έχει αυξηθεί κατά 0,3 έως 0,6 οC κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων 100 ετών (IPCC, 2000).  

 

Τα δάση θεωρούνται τα κυριότερα οικοσυστήµατα στον πλανήτη για την αποθήκευση άνθρακα.  

Η φωτοσύνθεση είναι ο κύριος φυσικός µηχανισµός αφαίρεσης αερίων του θερµοκηπίου από την 

ατµόσφαιρα. Μέσω της φωτοσύνθεσης τα δέντρα απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από την 

ατµόσφαιρα, το µετατρέπουν σε υδατάνθρακες και το αποθηκεύουν στη βιοµάζα τους (ρίζες, 

κορµοί, κλάδοι και φύλλα). Το CO2  απελευθερώνεται πίσω στην ατµόσφαιρα µέσω της 

αναπνοής ή µετά το θάνατο των δέντρων και την αποσύνθεσή τους. Μέσω αυτών των 

διαδικασιών, το δάσος µπορεί να γίνει επίσης πηγή απελευθέρωσης CO2 στην ατµόσφαιρα.   

 

Τα δάση είναι τρωτά στις αλλαγές του κλίµατος και αντιδρούν σ’ αυτές µε ποικίλους τρόπους. 

Για παράδειγµα, η επέκταση της αυξητικής περιόδου µπορεί να οδηγήσει σε ενισχυµένη 

προσαύξηση που µπορεί να αντισταθµιστεί µερικώς ή πλήρως από την αυξανόµενη αναπνοή. 
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Επίσης η µετατόπιση των κλιµατολογικών ζωνών κυρίως από τα νότια προς τα βόρια, µπορεί να 

οδηγήσει στην απώλεια δασικών εκτάσεων και στην απερήµωση.  

 

Ποσοτικός δείκτης:  

 

Πίνακας 1.4.1  

Ετήσιες  εκποµπές άνθρακα στην Κύπρο  

Έτος 1990  1998  Μεταβολή (%)  

χιλιάδες τόνοι CO2  4 600  6 400  +39,13  
Πηγή: ∆ρ. Έλενα Γεωργοπούλου, ∆ρ. ∆ήµητρα Κουντενάκη: Αποτελέσµατα απογραφής εκποµπών του αερίου του 
θερµοκηπίου στην Κύπρο. Ενηµερωτική ηµερίδα «Απογραφή εκποµπών του αερίου του θερµοκηπίου –Πρόβλεψη 
εκποµπών και µέτρα περιορισµού». ∆ιοργανωτές Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών, 18 ∆εκεµβρίου 2001. Λευκωσία.   
 

Οι τιµές που δίνονται πιο πάνω από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, είναι βασισµένες στην 

προσέγγιση της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίµατος (IPCC) καθώς επίσης και στη 

µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε από το CORINAIR (CORe INventory AIR emissions). Οι 

εκτιµήσεις αναφέρονται στις εκποµπές που προέρχονται από το ελεύθερο µέρος του νησιού µια 

και δεν υπάρχει καµία πρόσβαση στα στοιχεία που λαµβάνονται στο κατεχόµενο µέρος. 

    

Σύµφωνα µε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συνολικές εκποµπές CO2 κατά τη διάρκεια 

της περιόδου 1990-1998 έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 40%. Το 90,5% των συνολικών εκποµπών 

του άνθρακα στην ατµόσφαιρα οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίµων για την παραγωγή 

ενέργειας. Το υπόλοιπο 8,5% οφείλεται στις βιοµηχανικές δραστηριότητες στο νησί,  όπως η 

παραγωγή τσιµέντου, ασβέστη κ.λπ.    

 

Οι εκποµπές άνθρακα στην Κύπρο µπορούν να µειωθούν µε την επιλογή και χρήση άλλων 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αλλά και µε τη συντήρηση και αύξηση των συστηµάτων 

αποθήκευσής του. Το τελευταίο µπορεί να επιτευχθεί µε την προστασία των υπαρχόντων δασών 

κυρίως από τις πυρκαγιές, µε την αύξηση των δασικών περιοχών κυρίως µέσω της δάσωσης των 

γυµνών εδαφών και των εγκαταλελειµµένων γεωργικών εδαφών, την προστασία του δασικού 

αποθέµατος και της παραγωγικότητας των δασών, τη διασφάλιση της ικανότητας των εδαφών 

στην αποθήκευση άνθρακα και την αντικατάσταση των µη ανανεώσιµων υλικών µε άλλα 

ανανεώσιµα και φιλικά προς το περιβάλλον όπως το ξύλο.  
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Πίνακας 1.4.2  

Αποθήκευση άνθρακα στις δασικές συστάδες και στα δασικά εδάφη εντός των 

παραγωγικών κρατικών δασών  

χιλιάδες τόνους  

Έτος 

Αποθήκευση Άνθρακα σε: 

              1991                              2001  

Υπέργεια βιοµάζα   1018  1029  

∆ασικά εδάφη   971    970  

Σύνολο  1989  1999  
Πηγή: Οι πιο πάνω τιµές αποτελούν εκτιµήσεις που έγιναν χρησιµοποιώντας τις οδηγίες του IPCC 1996   

 

Πίνακας 1.4. 3  

Αποθήκευση άνθρακα στις δασικές συστάδες και στα δασικά εδάφη στο σύνολο των δασών 

της Κύπρου, κρατικών και ιδιωτικών  

Αποθήκευση Άνθρακα σε: χιλιάδες τόνους   (έτος 2001)            

Υπέργεια βιοµάζα  2586  

∆ασικά εδάφη 3884  

Σύνολο 6470  
Πηγή: Οι πιο πάνω τιµές αποτελούν εκτιµήσεις που έγιναν χρησιµοποιώντας τις οδηγίες του IPCC 1996   

   

Για τον υπολογισµό της ποσότητας άνθρακα που είναι δεσµευµένος στην υπέργεια βιοµάζα 

χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα των δύο τελευταίων δασικών απογραφών, οι εκτιµήσεις 

σχετικά µε τη µέση ποσότητα κορµικού ξυλώδους όγκου στα ιδιωτικά και κρατικά δάση της 

Κύπρου και οι οδηγίες της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίµατος (IPCC) του 1996.   

 

Η περιεκτικότητα σε άνθρακα των δασών της Κύπρου υπολογίστηκε µε τον ακόλουθο τρόπο:  

• Ο υπέργειος και µη εµπορεύσιµος όγκος ξυλείας υπολογίστηκε µετά τον 

πολλαπλασιασµό του συνολικού εµπορεύσιµου κορµικού ξυλώδους όγκου µε το 

συντελεστή 0,160, ο οποίος λαµβάνει υπόψη τον όγκο των κλάδων, της βάσης και του 

φυλλώµατος των δέντρων.   

• Ο υπόγειος και µη εµπορεύσιµος όγκος ξυλείας υπολογίστηκε µετά τον πολλαπλασιασµό 

του συνολικού εµπορεύσιµου κορµικού ξυλώδους όγκου µε το συντελεστή 0,320, ο 

οποίος λαµβάνει υπόψη τον όγκο ξύλου στο ριζικό σύστηµα.    
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• Ο συνολικός όγκος του ξυλαποθέµατος υπολογίστηκε µετά την πρόσθεση του υπέργειου 

και υπόγειου µη εµπορεύσιµου όγκου ξυλείας στον εµπορεύσιµο κορµικό ξυλώδη όγκο. 

• Ο συνολικός όγκος του ξυλαποθέµατος, εκφρασµένος σε κυβικά µέτρα m3, µετατράπηκε 

σε βιοµάζα (ξηρό βάρος) αφού πολλαπλασιάστηκε µε το συντελεστή 0.450 µετρικούς 

τόνους / m 3.   

• Τέλος, ο συνολικός άνθρακας που είναι αποθηκευµένος στη βιοµάζα υπολογίστηκε µετά 

τον πολλαπλασιασµό του ξηρού βάρους µε το συντελεστή 0.5 όπως ορίζουν οι οδηγίες 

της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίµατος (IPCC) του 1996.   

 

Το ποσοστό άνθρακα που είναι αποθηκευµένο στα δασικά εδάφη υπολογίστηκε 

χρησιµοποιώντας επίσης τις ίδιες οδηγίες IPCC του 1996.  Η τιµή που χρησιµοποιήθηκε για 

αυτήν την εκτίµηση ήταν 22,5 τόνοι άνθρακα ανά εκτάριο.  

 

Οι αριθµοί και οι συντελεστές που χρησιµοποιήθηκαν στους πιο πάνω υπολογισµούς παρ’ όλο 

που αποτελούν γενικές προσεγγίσεις και µέσους όρους, παρέχουν µια λογική αφετηρία για τον 

υπολογισµό της ποσότητας άνθρακα που είναι αποθηκευµένη στις δασικές συστάδες και στα 

δασικά εδάφη. Πιο ακριβείς αριθµοί θα είναι διαθέσιµοι στο εγγύς µέλλον, ειδικά µετά από την 

εφαρµογή του προγράµµατος για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

στα δάση της Κύπρου.    

 

Στα δάση της Κύπρου υπολογίζεται ότι είναι αποθηκευµένοι περίπου 2586 χιλιάδες τόνοι 

άνθρακα. Αυτό το ποσό έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας αφού η ετήσια 

προσαύξηση για την ίδια περίοδο ήταν µεγαλύτερη από την ποσότητα ξυλείας που υλοτοµήθηκε 

και εξάχθηκε. Κατά συνέπεια, περισσότερος άνθρακας δεσµεύεται στο δάσος από ό,τι 

απελευθερώνεται από τη συγκοµιδή. Τα δάση της Κύπρου δεσµεύουν περίπου 36 χιλιάδες 

τόνους άνθρακα ανά έτος, όπως υπολογίζεται από την ετήσια προσαύξηση. Αυτό το ποσό 

αποτελεί µόνο το 0,56% των συνολικών ετήσιων εκποµπών άνθρακα στην Κύπρο (1998).     

  

Η µέγιστη ποσότητα δεσµευµένου άνθρακα στην Κύπρο βρίσκεται στο χώµα. Αυτή 

υπολογίστηκε γύρω στις 3884 χιλιάδες τόνους. 
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Ο ποσότητα του άνθρακα είναι ευαίσθητη στις αλλαγές χρήσης γης, κυρίως επειδή τα άλλα 

οικοσυστήµατα έχουν συνήθως γρηγορότερους ρυθµούς ανακύκλωσης του άνθρακα. Η αλλαγή 

χρήσης της γης στα κρατικά δάση απαγορεύεται από το δασικό νόµο, αλλά αυτό δεν µπορεί να 

αποτραπεί στις ιδιωτικές δασικές περιοχές λόγω της απουσίας  

κανονισµών ή νόµων σχετικά µε τη χρήση και τη διαχείρισή τους.   
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ  

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

∆είκτης 2.1: Εναποθέσεις ατµοσφαιρικών ρύπων  

 

Πλήρες κείµενο: Εναπόθεση ατµοσφαιρικών ρύπων στα δάση και άλλες δασοκαλυµµένες 

περιοχές, ταξινοµηµένη κατά Άζωτο (Ν), Θείο (S) και βασικά κατιόντα 

 

Σκεπτικό:  

Ρύπανση είναι η προσθήκη ουσιών στο περιβάλλον, µε ρυθµό γρηγορότερο απ’ ό,τι αυτό µπορεί 

να τις αφοµοιώσει µέσω της διασποράς, της διάσπασης, της ανακύκλωσης ή της αποθήκευσης σε 

αβλαβή µορφή. Ένα µεγάλο µέρος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στη χρήση ορυκτών 

καυσίµων στις µεταφορές και στην παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας.    

 

Η εναπόθεση ατµοσφαιρικών ρύπων σ’ ένα οικοσύστηµα αποτελεί ένα βασικότατο εξωτερικό 

παράγοντα καταπόνησης που αποδεδειγµένα µεταβάλλει την κατάσταση του εδάφους και κατά 

συνέπεια επηρεάζει τη σταθερότητα του οικοσυστήµατος. Άµεσες ή έµµεσες  επιπτώσεις τέτοιων 

εναποθέσεων αποτυπώνονται και στην υγεία των δασικών δέντρων και στη σύνθεση της 

χερσαίας βλάστησης. Η ατµοσφαιρική ρύπανση µπορεί επίσης να προκαλέσει την προδιάθεση 

στα δέντρα, εκθέτοντάς τα στις επιδράσεις της ξηρασίας και σε  προσβολές από µύκητες και 

έντοµα. 

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Η κύρια πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η χρήση ορυκτών καυσίµων, όπως το 

πετροκάρβουνο και το πετρέλαιο και τα παράγωγά του (π.χ. η βενζίνη) τα οποία 

χρησιµοποιούνται ευρέως στις µηχανές εσωτερικής καύσεως, για την παραγωγή ηλεκτρικής και 

θερµικής ενέργειας ή και για άλλους βιοµηχανικούς σκοπούς. Οι πιο κοινοί ρύποι που 

αποδεσµεύονται ως αποτέλεσµα της καύσης ορυκτών καυσίµων, µε δυσµενείς επιπτώσεις στα 

δασικά οικοσυστήµατα, είναι τα οξείδια του αζώτου (ΝΟΧ) και το διοξείδιο του θείου (SO2).   

 

Το διοξείδιο του θείου (SO2) παράγεται κατά την καύση κακής ποιότητας πετρελαίου που 

περιέχει θείο σε αυξηµένες ποσότητες. Το πετρέλαιο αυτό χρησιµοποιείται στους 

ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς, στις κεντρικές θερµάνσεις για την παραγωγή θερµικής 
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ενέργειας, στα διάφορα εργοστάσια, στα οχήµατα και άλλες µηχανές εσωτερική καύσης και στη 

γεωργία. Το διοξείδιο του θείου απελευθερώνεται επίσης κατά τη διύλιση του πετρελαίου και 

κατά την παραγωγή τσιµέντου και εκπέµπεται κυρίως από συγκεκριµένη πηγή ή σηµείο, όπως τις 

καµινάδες, και έτσι οι ζηµιές που αυτό προκαλεί στα δάση είναι µεγαλύτερες στις περιοχές γύρω 

από τη συγκεκριµένη πηγή. 

 

Πίνακας 2.1.1  

Εκποµπές οξειδίων του θείου στην Κύπρο για την περίοδο µεταξύ 2000 και 2002  

SO Χ  

 Gg (10 9 g) SO2  

Τοµέας  

2000   2001   2002  

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας  32,69 29,83   30,15 

∆ιυλιστήρια   0,66 0,98  1,06 

Βιοµηχανίες κατασκευής  4,70 4,77  5,63 

Οδικές µεταφορές  7,49 7,29  7,02 

Γεωργία  0,84 0,82   0,84 

Νοικοκυριά  2,83 2,74  2,63 

Παραγωγή τσιµέντου  3,54 3,37  3,34 

Σύνολο   52,75  49, 80  50,67 
 Πηγή: Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

 

Τα οξείδια του αζώτου (NOΧ) προέρχονται κυρίως από τους ίδιους τοµείς της οικονοµίας, όπως 

τα οξείδια του θείου, δηλαδή ηλεκτροπαραγωγικοί σταθµοί, διυλιστήρια, βιοµηχανίες 

κατασκευής, οδικές µεταφορές, γεωργία, νοικοκυριά και παραγωγή τσιµέντου.  
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Πίνακας 2.1.2  

Εκποµπές οξειδίων του αζώτου στην Κύπρο για την περίοδο µεταξύ 2000 και 2002  

ΝΟΧ  

(Gg ΝΟ2)  

Τοµέας  

2000   2001   2002  

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας    5,77 5,64    6,49 

∆ιυλιστήρια     0,21 0, 20     0,17 

Βιοµηχανίες κατασκευής    0,48 0,48     0,52 

Οδικές µεταφορές   9,89 10,04  10,07 

Γεωργία    0,71 0,69     0,67 

Νοικοκυριά     0,59 0,57     0,55 

Παραγωγή τσιµέντου    3,98 3,78    3,74 

Σύνολο   21,63 21,40   22,21 
 Πηγή: Τµήµα Επιθεωρήσεων Εργασίας, Υπουργείου εργασίας και κοινωνικής ασφάλειας.  

 

Η έλλειψη παρόµοιων συγκρίσιµων στοιχείων για τα έτη πριν από το 2000 δεν µπορεί να 

επιτρέψει µια ασφαλή και διαχρονική αξιολόγηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο. 

 

Αφότου βρεθούν στην ατµόσφαιρα οι πιο πάνω ρύποι, µπορούν να κατατεθούν πίσω στη γήινη 

επιφάνεια είτε ως ξηρές είτε ως υγρές αποθέσεις.   

 

Το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου ενόσω βρίσκονται στην ατµόσφαιρα µπορούν 

να αντιδράσουν µε τους υδρατµούς και να µετατραπούν σε όξινη βροχή, η οποία είναι 

καταστρεπτική για τη δασική βλάστηση, το χώµα και τους υδάτινους πόρους. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό της όξινης βροχής οφείλεται στο διοξείδιο του θείου που παράγει το θειικό οξύ 

(H2SO4), αφού συνδυαστεί µε τους υδρατµούς στην ατµόσφαιρα. Όξινη βροχή µπορεί επίσης να 

φθάσει στη γήινη επιφάνεια επίσης υπό µορφή νιτρικού (HNO3) και νιτρώδους (HNO) οξέος, 

που παράγονται από τα διάφορα οξείδια του αζώτου, κυρίως του ΝΟ3  και του ΝΟ2, 

αποκαλούµενα συλλογικά «τα οξείδια του αζώτου ΝΟΧ».   

 

Τα επιβλαβή αποτελέσµατα της ρύπανσης στα ευαίσθητα οικοσυστήµατα - όπως τα δάση, τα 

δασικά χώµατα και τους υδάτινους πόρους - έχουν τεκµηριωθεί επιστηµονικά τα τελευταία 30 

χρόνια.   
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Ο έλεγχος των αποθέσεων των ρύπων και ιδιαίτερα του διοξειδίου του θείου και των οξειδίων 

του αζώτου στα δάση της Κύπρου γίνεται από τις αρχές του έτους 2003 στο πλαίσιο της 

Συνθήκης σχετικά µε τη διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση της Οικονοµικής Επιτροπής των 

Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (CLRTAP) και ειδικότερα κάτω από το ∆ιεθνές Πρόγραµµα 

Συνεργασίας για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Ατµοσφαιρικής 

Ρύπανσης στα ∆άση (ICP – Forests). Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού έχουν εγκατασταθεί 

δύο σταθµοί ελέγχου των αποθέσεων ατµοσφαιρικών ρύπων, ένας στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 

και ο άλλος στον Πρόδροµο. Η συλλογή δεδοµένων έχει αρχίσει στις αρχές του 2003 και 2004 

αντίστοιχα.     

 

Πίνακας 2.1.3  

Μέση συγκέντρωση ατµοσφαιρικών ρύπων στο νερό της βροχής στο σταθµό ελέγχου Αγίας 

Μαρίνας Ξυλιάτου για το έτος 2003   

Εναποθέσεις: Άζωτο (N)  

mg/l νερού  

Θείο (S-SO4)  

mg/l νερού 

Σε ανοιχτό χώρο  2,10   2,85  
             Πηγή: Τµήµα ∆ασών    

 

Πίνακας 2.1.4  

Απόθεση ατµοσφαιρικών ρύπων στο δασικό έδαφος όπως υπολογίζεται στο σταθµό ελέγχου 

Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για το έτος 2003   

Εναποθέσεις: Άζωτο  

κιλά/εκτάριο  

Θείο  

κιλά/εκτάριο  

Σε ανοιχτό χώρο  12,63   17,14  
             Πηγή: Τµήµα ∆ασών  
 

Λόγω της φύσης του εδάφους όπως µε απότοµες κλίσεις, περισσότεροι ατµοσφαιρικοί ρύποι 

µπορούν να εναποτεθούν στα δάση και σε άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές παρά σε οποιοδήποτε 

άλλο ανοικτό χώρο. Η απόθεση ρύπων στα δάση και σε άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές έχει 

διάφορες επιπτώσεις στη δασική βλάστηση, τα δασικά εδάφη και τους υδάτινους πόρους.    

 

Οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στα κωνοφόρα είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστούν αφού τα 

συµπτώµατα είναι παρόµοια µε αυτά που προκαλούνται από άλλους βιοτικούς ή αβιοτικούς 
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παράγοντες. Οι άκρες των βελόνων - και σε µερικές περιπτώσεις ολόκληρη η βελόνα -  γίνονται 

καφετιές και οδηγούνται στην πρόωρη πτώση. Οι νεοφυτίες και τα σπορόφυτα επηρεάζονται 

συνήθως σοβαρότερα από την όξινη βροχή.   

 

Η όξινη βροχή µπορεί επίσης να προκαλέσει χηµικές αλλαγές στο χώµα. Τα  θειικά και νιτρικά 

άλατα όχι µόνο µειώνουν το pH αλλά και µετατοπίζουν τα κατιόντα βάσεων που τα δέντρα 

χρειάζονται, όπως το ασβέστιο (Ca2 +), το µαγνήσιο (Mg2 +) και το κάλιο (Κ+), οδηγώντας τα 

δέντρα σε θρεπτικό λιµό. Αποδυναµωµένα από τη θρεπτική ανεπάρκεια, τα δέντρα γίνονται πιο 

ευαίσθητα στις φυσικές πιέσεις, όπως αυτές που προέρχονται από τα έντοµα, τις ασθένειες, τον 

αέρα, την ξηρασία, τον παγετό και τις θύελλες. Η όξινη βροχή ασκεί επίσης αρνητικές 

επιδράσεις στη µυκητόριζα. Ένα ευρύ φάσµα άλλων ειδών που ζουν και εξαρτώνται από το 

δάσος, όπως οι µικροοργανισµοί στο έδαφος, επηρεάζεται επίσης από τη συνεχή χηµική αλλαγή 

του περιβάλλοντός τους.   

 

Υπό ακραίες συνθήκες οξύτητας, η όξινη βροχή µπορεί να διαχωρίσει µερικές χηµικές ενώσεις, 

απελευθερώνοντας µέταλλα που παρασύρονται από τα νερά της βροχής και καταλήγουν να 

µολύνουν είτε ποταµούς και υδατοφράκτες είτε υπόγεια υδροφόρα στρώµατα.  

 

Η ρύπανση των υδάτων περιλαµβάνει τη συσσώρευση ουσιών σε ωκεανούς, λίµνες, φράγµατα, 

ποταµούς και υπόγεια υδροφόρα στρώµατα, που είναι είτε άµεσα επιβλαβείς είτε έχουν 

δευτεροβάθµια επιβλαβή αποτελέσµατα. Όταν το φωσφόρο (Ρ) και το άζωτο (Ν) καταλήξουν 

στα υδάτινα αποθέµατα ενός υδατοφράκτη µπορούν να προκαλέσουν αύξηση στην ανάπτυξη 

ενοχλητικών υδρόβιων ζιζανίων και φυκιών (ευτροφισµός). Επίσης, τα µολυσµένα νερά 

µειώνουν την οικονοµική και αισθητική αξία του χώρου και µπορούν να γίνουν απειλή στη ζωή 

οργανισµών που εξαρτώνται από τον εν λόγω χώρο.   

 

Η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι ένα παγκόσµιο πρόβληµα, το οποίο µπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την αειφόρο δασική διαχείριση. Κάθε χώρα πρέπει να λάβει µέτρα για µείωση των 

εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων. Μερικά από τα µέτρα που λαµβάνονται από την Κυπριακή 

Κυβέρνηση για µείωση των εκποµπών ρύπων NOx και SO2 είναι η εφαρµογή καταλυτών σε όλες 

τις µηχανές εσωτερικής καύσης, η χρήση καυσίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο και η 

χρήση του ήλιου και του αέρα ως εναλλακτικών πηγών ενέργειας.     
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ  

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

∆είκτης 2.2: Κατάσταση Εδαφών 

 

Πλήρες κείµενο: Χηµικά στοιχεία εδάφους (βαθµός οξύτητας - pH, ικανότητα ανταλλαγής 

κατιόντων - CEC, αναλογία άνθρακα αζώτου - C/N, οργανικός άνθρακας, βαθµός κορεσµού) στα 

δάση και άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές που σχετίζονται µε την οξύτητα του εδάφους και τον 

ευτροφισµό και ταξινοµούνται µε βάση τους κύριους τύπους εδαφών. 

 

Σκεπτικό:  

Η κατάσταση των εδαφών είναι η βασική πηγή σταθερότητας ενός οικοσυστήµατος. Η 

οξινοποίηση και οι αλλαγές στη χηµική σύνθεση του εδάφους επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την 

κατάσταση της κόµης και τη σύνθεση των ειδών. Η αντίσταση των δέντρων στις προσβολές από 

έντοµα και ασθένειες συχνά σχετίζεται µε την κατάσταση του εδάφους. Επιπλέον, η σταθερότητα 

του οικοσυστήµατος είναι στενά συνυφασµένη µε την ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων. Η 

υπάρχουσα τάση για οξινοποίηση και ευτροφισµό των εδαφών και οι συνδυασµένες αλλαγές στη 

φυλλική χηµική σύνθεση πολλών περιοχών στην Ευρώπη αποτελεί, δυνητικά, θέµα ύψιστου 

ενδιαφέροντος και για την Κύπρο. 

 

Ο βαθµός κορεσµού της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων δεικνύει τη δυνατότητα των εδαφών 

να προφυλάσσονται από επιπλέον εναποθέσεις οξινοποιητικών ουσιών. Το ποσοστό άνθρακα 

προς άζωτο, η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, καθώς και το pH και ο οργανικός άνθρακας, 

είναι σηµαντικοί δείκτες για περιγραφή της οξύτητας του εδάφους και του ευτροφισµού. 

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Ο έλεγχος των εδαφολογικών ιδιοτήτων των δασών και των άλλων δασοκαλυµµένων περιοχών 

αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης αυτών 

των πόρων. Η διατήρηση της εδαφολογικής ποιότητας και παραγωγικότητας είναι σηµαντικά 

στοιχεία για την επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών. Ο προσδιορισµός και ο έλεγχος 

των χηµικών δεικτών, όπως του pH, της ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, της αναλογίας C:N, 

του οργανικού άνθρακα και του κορεσµού των βάσεων, είναι µια αξιόπιστη µέθοδος καθορισµού 

της εδαφολογικής ποιότητας και παραγωγικότητας.   
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Το pH είναι δείκτης µέτρησης της οξύτητας ή της αλκαλικότητας του χώµατος και καθορίζεται 

από τη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (Η +) σε εδαφολογικό διάλυµα.  

 

Η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC)  καθορίζει το ποσοστό ανταλλάξιµων κατιόντων 

(Ca2+, Mg2+, Κ+, Na+, NH4+, H+) που δεσµεύεται από τον άργιλο στο έδαφος. Η ικανότητα 

ανταλλαγής κατιόντων παρουσιάζει τη δυνατότητα του εδάφους να δεσµεύει και να αποθηκεύει 

θρεπτικές ουσίες.  

 

Η αναλογία C:N  είναι η αναλογία βάρους της ποσότητας άνθρακα στην ποσότητα αζώτου. Η 

ποσοτική αξία αυτής της αναλογίας παρέχει σηµαντικές πληροφορίες αναφορικά µε την εξέλιξη 

της οργανική ύλης και τη δυνατότητα αποσύνθεσής της.     

 

Ο οργανικός άνθρακας  είναι το σηµαντικότερο συστατικό των εδαφών, η παρουσία του οποίου 

είναι ένας δείκτης της εδαφολογικής ποιότητας. Η απώλεια εδαφολογικής οργανικής ουσίας και 

η µείωση της περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα οδηγούν στη διάσπαση των εδαφολογικών 

δοµών και καθιστούν τα εδάφη τρωτά στη διάβρωση, µειώνουν την εδαφολογική γονιµότητα και 

οδηγούν στη µείωση της παραγωγικής ικανότητας και της ικανότητας υποστήριξης των 

εδαφολογικών πόρων.   

 

Ο κορεσµός βάσεων  είναι η αναλογία της ποσότητας ανταλλάξιµων βάσεων στην   ικανότητα 

ανταλλαγής κατιόντων και δείχνει τη δυνατότητα του εδάφους για απορρόφηση οξινοποιητικών 

ουσιών χωρίς αλλαγές στο pH.  

 

Η πρώτη µηχανική ανάλυση των εδαφολογικών ιδιοτήτων στα κυπριακά δάση έχει γίνει το 2003, 

µε τη χρήση των τεχνικών εδαφολογικής δειγµατοληψίας. ∆εκαπέντε (15) δειγµατοληπτικές 

επιφάνειες εξετάστηκαν µε βασικό στόχο την ταξινόµηση αυτών των περιοχών σε διάφορους 

εδαφολογικούς τύπους µε βάση τις οδηγίες του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των 

Ηνωµένων Εθνών (1990) σχετικά µε την εδαφολογική περιγραφή.   
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Πίνακας 2.2.1  

Ταξινόµηση εδαφών στις δεκαπέντε (15) δειγµατοληπτικές επιφάνειες που επιλέγηκαν για 

τη µηχανική και χηµική ανάλυση των δασικών εδαφών 

Α/Α  

Επιφάνειας 

Τοποθεσία Υψόµετρο 

(µέτρα) 

Κατηγορία εδαφών 

1 Ακάµας 196 Calcaric renzic leptosols 

2 Άγιος 

Μερκούριος 

315 Euric leptic regosols – Anthropic leptic 

regosols 

3 Αναδιού 531 Euric leptosols 

4 Μαλά 480 Euric leptosols  

5 Τρίπυλος  1359 Euric mollic leptosols 

6 Καµένη 546 Euric chromic leptosols 

7 Ορείτες 443 Calcaric renzic leptosols 

8 Παρεκκλησιά 351 Euric mollic leptosols 

9 Γεράσα  553 Euric leptosols 

10 Πλάτρες 1392 Euric leptic leptosols 

11 Σαράντι 1294 Euric leptic leptosols 

12 Σταυρούλια 1185 Euric leptic leptosols 

13 Πυρκόλοφος 368 Euric leptic leptosols 

14 Κιόνια 1184 Euric leptic leptosols 

15 Κακορατζιά 231 Euric mollic leptosols 
 Πηγή: Τµήµα ∆ασών  

 

Η συλλογή στοιχείων σχετικά µε τη χηµική κατάσταση των εδαφών δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόµα. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας αναµένεται η συµπλήρωση της συστηµατικής 

χηµικής ανάλυσης και η περαιτέρω διερεύνηση των εδαφολογικών ιδιοτήτων αυτών των 

δειγµατοληπτικών επιφανειών. Η ψήφιση του κανονισµού (2152/2003) από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά µε τη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην 

κοινότητα, γνωστού ως "Forest Focus", θα θεσµοθετήσει την πρακτική αυτή και θα την 

καταστήσει επιβεβληµένη. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ  

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

∆είκτης 2.3: Φυλλόπτωση 

 

Πλήρες κείµενο: Φυλλόπτωση σε ένα ή περισσότερα κύρια είδη δέντρων στα δάση και άλλες 

δασοκαλυµµένες περιοχές ταξινοµηµένη µε βάση τις κατατάξεις καµία φυλλόπτωση (0%), 

ελαφριά φυλλόπτωση (0-25%), µέσης φυλλόπτωση (25-60%), σηµαντική φυλλόπτωση (60-

100%) και νεκρά [TBFRA (Temperate and Boreal Forest Resources Assessment) 2000]. 

 

Σκεπτικό:  

Η φυλλόπτωση ή η σχετική απώλεια φύλλων ή βελόνων αποτελεί µέσο εκτίµησης της 

κατάστασης των δέντρων. Η φυλλόπτωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες καταπόνησης και 

παρόλο που οι αιτίες της µπορεί να µην είναι συγκεκριµένες ούτε και ποσοτικά µετρήσιµες, 

εντούτοις αποτελεί βασικό µέτρο περιγραφής της γενικότερης κατάστασης των δασών. 

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Φυλλόπτωση είναι η απώλεια βελόνων ή φύλλων και θεωρείται δείκτης ελέγχου της υγείας και 

ζωτικότητας των δασών. Η οπτική αξιολόγηση της φυλλόπτωσης των δέντρων, µέθοδος που 

αναπτύχθηκε από το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Συνεργασίας για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 

της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης στα ∆άση (International Co-operative Programme on the 

Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests, under the Convention on Long-

range Transboundary Air Pollution of the United Nations Economic Commission for Europe , 

ICP Forests), γίνεται χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Πίνακας 2.3.1 

Κατηγορίες φυλλόπτωσης  

Κατηγορία Απώλεια βελόνων - φύλλων Φυλλόπτωση 

0 

1 

2 

3  

4 

Καµία φυλλόπτωση - 10 % φυλλόπτωση 

Από 10% - 25% φυλλόπτωση 

Από 25% - 60 % φυλλόπτωση 

Από 60% - 100% φυλλόπτωση 

Πλήρης (100%) φυλλόπτωση 

Καµία  

Ελαφριά 

Μέση 

Σηµαντική 

Νεκρά ∆έντρα 
Πηγή: ICP Forests 
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Ένας µεγάλος αριθµός παραγόντων µπορεί να προκαλέσει φυλλόπτωση. Οι παράγοντες αυτοί 

περιλαµβάνουν την απόθεση ατµοσφαιρικών ρύπων, τον εδαφολογικό οξυνισµό, τις δυσµενείς 

κλιµατολογικές και καιρικές συνθήκες (ξηρασία), τους βιοτικούς παράγοντες (έντοµα και 

µύκητες), τη γήρανση των δέντρων ή ακόµα και τη βαριά παραγωγή σπόρου. 

 

Ο έλεγχος της φυλλόπτωσης στα κρατικά δάση της Κύπρου άρχισε το 2001 µε την εγκαθίδρυση 

και περιοδική µέτρηση 15 δειγµατοληπτικών επιφανειών σε συστάδες τραχείας και µαύρης 

πεύκης, όπως επίσης και σε συστάδες κέδρου.   

 
Πίνακας 2.3.2 

Αποτελέσµατα οπτική αξιολόγησης της φυλλόπτωσης και υγείας συστάδων τραχείας 

πεύκης  

Έτος 2001 2002 2003 

Αριθµός δέντρων 300 300 300 

Κατηγορία 

φυλλόπτωσης 

Απώλεια 

βελόνων   

Φυλλόπτωση % Αριθµός 

δέντρων 

% Αριθµός 

δέντρων  

% Αριθµός 

δέντρων 

0 0-10% Καµία 19,3 58 26,3 79 17,7 53 

1 >10-25% Ελαφριά 70,1 210 70,4 211 60,3 181 

2 >25-60% Μέση 10,6 32 3,3 10 21,7 65 

3 >60-100% Σηµαντική 0 0 0 0 0,3 1 

4 100% Νεκρά ∆έντρα 0 0 0 0 0 0 

Πηγή: Τµήµα ∆ασών 

Πίνακας 2.3.3 

Αποτελέσµατα οπτικής αξιολόγησης της φυλλόπτωσης και υγείας συστάδων µαύρης 

πεύκης  

Έτος 2001 2002 2003 
Αριθµός ∆έντρων  36 36 36 

Κατηγορία 

φυλλόπτωσης  

Απώλεια 

βελόνων   

Φυλλόπτωση % Αριθµός 

δέντρων 

% Αριθµός 

δέντρων  

% Αριθµός 

δέντρων 

0 0-10% Καµία 75,0 27 53,0 19 41,7 15 

1 >10-25% Ελαφριά 25,0 9 47,0 17 58,3 21 

2 >25-60% Μέση 0 0 0 0 0 0 

3 >60-100% Σηµαντική 0 0 0 0 0 0 

4 100% Νεκρά ∆έντρα 0 0 0 0 0 0 

Πηγή: Τµήµα ∆ασών 
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Πίνακας 2.3.4 

Αποτελέσµατα οπτικής αξιολόγησης της φυλλόπτωσης και υγείας συστάδων κέδρου 

Έτος  2001 2002 2003 

Αριθµός ∆έντρων  24 24 24 

Κατηγορία 

φυλλόπτωσης  

Απώλεια 

βελόνων   

Φυλλόπτωση % Αριθµός 

δέντρων 

% Αριθµός 

δέντρων 

% Αριθµός 

δέντρων 

0 0-10% Καµία 33,3 8 52,5 13 33,3 8 

1 >10-25% Ελαφριά 66,7 16 47,5 11 66,7 16 

2 >25-60% Μέση 0 0 0 0 0 0 

3 >60-100% Σηµαντική 0 0 0 0 0 0 

4 100% Νεκρά ∆έντρα 0 0 0 0 0 0 

Πηγή: Τµήµα ∆ασών 

 
Η πρώτη αξιολόγηση (2001 – 2003) έδειξε ότι τα δάση στην Κύπρο δεν αντιµετωπίζουν 

σηµαντικό πρόβληµα φυλλόπτωσης.   

 
Όσον αφορά την τραχεία πεύκη, η αξιολόγηση του 2003 έδειξε ότι 17,7% των δειγµατοληπτικών 

δέντρων είναι ταξινοµηµένα ως υγιή χωρίς καµία φυλλόπτωση, 60,3% των δέντρων 

κατατάσσονται στην κατηγορία ‘‘Ελαφριά Μορφή Φυλλόπτωση’’, 21,7% των δέντρων είναι 

ταξινοµηµένα στην κατηγορία ‘‘Μέση Μορφή Φυλλόπτωση’’ και το υπόλοιπο 0,3% στην 

κατηγορία ‘‘Σηµαντική Μορφή Φυλλόπτωση’’. Η έρευνα δεν παρουσίασε κανένα νεκρό δέντρο. 

Όσον αφορά τη µαύρη πεύκη και το κέδρο, µόνο περιπτώσεις ελαφριάς µορφής φυλλόπτωσης 

έχουν παρατηρηθεί.  

   

Για τα πλατύφυλλα, δεν συλλέγονται οι σχετικές πληροφορίες για τους εξής λόγους: 

• Οι δειγµατοληπτικές επιφάνειες που έχουν καθοριστεί σε συγκεκριµένο χώρο στα δάση µε 

βάση τις οδηγίες της ΕΕ, δεν περιλαµβάνουν συστάδες πλατυφύλλων 

• Οι συστάδες πλατυφύλλων είναι αραιές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για εγκατάσταση 

δειγµατοληπτικών επιφανειών 

 

Η διαχρονική εκτίµηση της κατάστασης φυλλόπτωσης απαιτεί την ετήσια συλλογή ορθών και 

συγκρίσιµων στοιχείων µετά από µια σειρά ετήσιων ερευνών φυλλόπτωσης. Η ύπαρξη µόνο 

τριών ετήσιων ερευνών (2001 – 2003) δεν επιτρέπει µια ασφαλή διαχρονική αξιολόγηση της 

κατάστασης.    
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η φυλλόπτωση µπορεί να είναι το αποτέλεσµα πολλών παραγόντων. 

Στην Κύπρο, όµως, αυτή επηρεάζεται κυρίως από αβιοτικούς παράγοντες όπως η ξηρασία και 

βιοτικούς παράγοντες, όπως τα έντοµα (π.χ. Thaumetopoea wilkinsoni) και όχι από την 

ατµοσφαιρική ρύπανση.   
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ  

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

∆είκτης 2.4: Ζηµιές στα δάση 

 

Πλήρες κείµενο: ∆άση και άλλες φυτοκαλυµµένες περιοχές µε ζηµιές ταξινοµηµένες κατά 

κύριο ζηµιογόνο παράγοντα (βιοτικοί, αβιοτικοί και ανθρωπογενείς) και κατά είδος 

δάσους. 

 

Σκεπτικό:  

Με τον όρο ζηµιά εννοείται η διατάραξη στα δάση, η οποία προκαλείται από βιοτικούς ή 

αβιοτικούς παράγοντες και που µπορεί να οδηγήσει σε νεκρώσεις  ή σε σηµαντική 

απώλεια ζωτικότητας και σε µείωση της παραγωγικότητας ή αξίας των δέντρων και 

άλλων συστατικών στοιχείων του δασικού οικοσυστήµατος (TBFRA 2000). 

 

Το συνολικό µέγεθος των ζηµιών που προκαλούνται στα δάση και τις άλλες 

φυτοκαλυµµένες περιοχές από βιοτικούς, αβιοτικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες δεν 

είναι εύκολο να εκτιµηθεί, πολύ περισσότερο όταν τα διαθέσιµα στοιχεία είναι 

περιορισµένα. 

 

Οι βιοτικοί παράγοντες περιλαµβάνουν τα έντοµα και τις ασθένειες, την άγρια ζωή, και τη βοσκή 

µέσα στα δάση ή άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές κ.λπ. Οι αβιοτικοί παράγοντες περιλαµβάνουν 

τις πυρκαγιές, τις ανεµοθύελλες και χιονοθύελλες, την ξηρασία, τις κατολισθήσεις κ.λπ. Οι 

ανθρωπογενείς παράγοντες καταπόνησης περιλαµβάνουν ζηµιές  κατά τη συγκοµιδή ξυλείας, 

ζηµιές που προκαλούνται κατά την εκτέλεση άλλων δασικών εργασιών (π.χ. διάνοιξη δρόµων), 

αλλά και ζηµιές που προκαλούνται από λανθασµένη δασική διαχείριση και επιφέρουν 

σηµαντικές οικονοµικές απώλειες και έµµεση µείωση της υγείας και ζωτικότητας των 

οικοσυστηµάτων, όπως µείωση στην ποιότητα της ξυλείας, δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών 

για εισβολή εντόµων και παθογόνων οργανισµών, καταστροφή της φυσικής αναγέννησης, 

εδαφολογική υποβάθµιση κ.λπ. Οι επιδράσεις από τους ανθρωπογενείς παράγοντες καταπόνησης 
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είναι συνήθως µακράς διαρκείας. Μειωµένες ζηµιές κατά τη συγκοµιδή της ξυλείας 

προϋποθέτουν πιο ευγενείς µεθόδους συγκοµιδής και αυξηµένη αίσθηση οικολογικής ευθύνης.  

 

Βαριές προσβολές εντόµων και παθογόνων (βακτήρια, ιοί, µύκητες) µπορούν να προκαλέσουν 

σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργία των οικοσυστηµάτων, καθώς και σηµαντικές 

οικονοµικές απώλειες. Μεγάλοι πληθυσµοί εντόµων είναι επίσης πιθανό να επηρεάσουν 

οικολογικές διαδικασίες, ακόµα και να προκαλέσουν αλλαγή του µικροκλίµατος.  

 

Οι βιοτικοί παράγοντες καταπόνησης έχουν επιπτώσεις στην υγεία και ζωτικότητα των δέντρων 

και δασικών συστάδων, όχι µόνο κατά το έτος προσβολής αλλά και κατά τα µετέπειτα έτη.  

 

Αβιοτικοί παράγοντες όπως οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν µια σηµαντική απειλή ειδικότερα 

στα µεσογειακά δάση, µε µέση ετήσια καιγόµενη έκταση αρκετών χιλιάδων εκταρίων. Ενώ µια 

ελεγχόµενη πυρκαγιά µπορεί να επιφέρει αύξηση στην ποικιλοµορφία των ειδών, οι 

ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές έχουν σηµαντικές αρνητικές συνέπειες για το οικοσύστηµα, 

προκαλούν απερήµωση, διάβρωση, απώλεια της ποσότητας αλλά και ποιότητας νερού, καθώς 

και σηµαντικές οικονοµικές απώλειες.   

 

Οι θύελλες, η ξηρασία και οι κατολισθήσεις είναι επίσης σοβαρές απειλές για το δάσος αφού 

οδηγούν στην απώλεια παραγωγής ξυλείας, σε µείωση της ποιότητας και οµορφιάς του τοπίου 

και σε σοβαρή υποβάθµιση των βιοτόπων.  

 

Καταπόνηση στα δάση και σε άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές προκαλείται επίσης από τους 

ανθρώπους λόγω του εντατικού τουρισµού και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων µε 

αρνητικά αποτελέσµατα, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η µόλυνση και οι βανδαλισµοί.   

 

Ανθρώπινα προκληθείσες ζηµιές από µη αναγνωρισµένες αιτίες περιλαµβάνουν την 

ατµοσφαιρική ρύπανση λόγω της κυκλοφορίας οχηµάτων κ.λπ. 

  

Οι επιδράσεις στις φυσικές ή ηµιφυσικές συστάδες από βιοτικούς, αβιοτικούς και 

ανθρωπογενείς παράγοντες αξιολογούνται ως περισσότερο σοβαρές απ' ό,τι στην περίπτωση 

ανθρωπογενών δασών, αφού οι διαδικασίες ανόρθωσης και αναδάσωσης οδηγούν συνήθως στη 

δηµιουργία τεχνητών δασών.   
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Ποσοτικός δείκτης:  

2.4.1 Βιοτικοί παράγοντες  

Οι βιοτικοί παράγοντες περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δύο υποκατηγορίες:   

α) έντοµα και ασθένειες και  

β) άγρια ζωή.   

 

2.4.1.1 Έντοµα και ασθένειες  

Στην Κύπρο καµία απογραφή ή συστηµατική έρευνα δεν έχει µέχρι στιγµής πραγµατοποιηθεί για 

την καταγραφή των απωλειών και ζηµιών από τα έντοµα και τις ασθένειες. Εποµένως, αξιόπιστα 

και εκτενή στοιχεία σχετικά µε τις εκτάσεις ετήσιων προσβολών από έντοµα και ασθένειες, 

καθώς επίσης και τις συνέπειες στα δάση και τα δασικά προϊόντα, δεν είναι ακόµα διαθέσιµα. 

Εποχιακές παρατηρήσεις και έρευνες που διεξάγονται σε όλα τα δάση της Κύπρου οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι τα δάση µας είναι αρκετά υγιή και δεν αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα από 

αυτούς τους παράγοντες καταπόνησης.    

 

Ζηµιές που προκαλούνται από τα έντοµα   

Από εποχιακές παρατηρήσεις και έρευνες προκύπτει ότι οι πιο σηµαντικές ζηµιές σ’ αυτή την 

κατηγορία βιοτικών παραγόντων προκαλούνται από το έντοµο πιτυοκάµπη (Thaumetopoea 

wilkinsonii Tams). Το έντοµο αυτό προσβάλλει ιδιαίτερα την κόµη της  τραχείας πεύκης (Pinus 

brutia Tenore) και λιγότερο της µαύρης πεύκης (Pinus nigra J. F. Arnold ssp. pallasiana (Lamb.) 

Holmboe).  Σοβαρές ζηµιές από το εν λόγω  έντοµο παρατηρούνται κυρίως σε νεαρές 

αναδασώσεις και συστάδες φυσικής αναγέννησης, σε περιοχές όπου επικρατούν ακραίες 

κλιµατικές και εδαφικές συνθήκες και ειδικά σε περιόδους που υπάρχει περιοδική πληθυσµιακή 

έξαρση του εντόµου, ένεκα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ζηµιές 

οδηγούν σε νεκρώσεις δενδρυλλίων. Στα ώριµα δένδρα η ζηµιά συνήθως περιορίζεται στην 

απώλεια προσαύξησης και στην αισθητική υποβάθµιση. 

 

Η έκταση της αποφύλλωσης και οι οικονοµικές της συνέπειες, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων 

στην προσαύξηση και τον όγκο, ποικίλλουν από χρόνο σε χρόνο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι πληθυσµοί των εντόµων αυτών κυµαίνονται σηµαντικά. Οικονοµικά σηµαντικές επιδηµίες 

εµφανίζονται κάθε µερικά χρόνια.    
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Η πιτυοκάµπη (Thaumetopoea wilkinsonii) µπορεί επίσης, εκτός από τις οικονοµικές επιπτώσεις, 

να προκαλέσει αναφυλαξία στον άνθρωπο λόγω των ερεθιστικών ιδιοτήτων του τριχώµατός της.      

 

Η γυφτοκάµπη (Lymantria dispar L.) είναι ένας άλλος κοινός αποφυλλωτής που προσβάλλει 

αειθαλή και φυλλοβόλα δρυοδάση προκαλώντας τοπικές επιδηµίες, ειδικά στα δάση µακκίας 

βλάστησης, λατζιάς (Quercus alnifolia) και αντρουκλιάς (Arbutus andrachne).  

 

Μερικά άλλα επιβλαβή έντοµα που έχουν επιπτώσεις στα δασικά είδη (αλλά χωρίς σηµαντικό 

οικονοµικό κόστος) παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.1.1.1 

 

Πίνακας 2.4.1.1.1 

Επιβλαβή γηγενή έντοµα που επηρεάζουν τα δάση της Κύπρου 

Έντοµα  Είδος Εντόµου Ξενιστές  

Rhyacionia buoliana Schiff  

Tomicus (Blastophagus) piniperta L. 

Tomicus (Blastophagus)  minor 

Phloeosinus armatus 

Orthotomicus (Ips) erosus Wollaston 

 

Leucaspis spp. 

Megastigmus schimitscheki 

Βλαστοφάγο  

Βλαστοφάγο 

Βλαστοφάγο 

Φλοιοέντοµο 

Φλοιοέντοµο  

 

Αποφυλλωτής  

Σποροφάγο 

Pinus brutia, Pinus nigra 

Pinus brutia, Pinus nigra 

Pinus nigra 

Cupressus sempervirens  

Pinus brutia, Pinus nigra, 

Cedrus brevifolia 

Pinus brutia, Pinus nigra 

Cedrus brevifolia 

Πηγή: Τµήµα ∆ασών  

 

Ζηµιές από ασθένειες  

Οι πιο κοινοί παράγοντες που προκαλούν µολυσµατικές ασθένειες στα δασικά δέντρα είναι οι 

µύκητες. Τα πιο κοινά είδη µυκήτων στην Κύπρο, τα οποία προκαλούν περιορισµένα 

προβλήµατα στα δασικά δέντρα και στα σπορόφυτα, είναι:  

1. Heterobasidion anosum, γνωστός ως ο µύκητας των ριζών, ο οποίος προκαλεί την 

αποσύνθεση της ρίζας ειδικά στα κωνοφόρα  

2. Phellinus pini, γνωστός ως ο ξυλοσηπτικός µύκητας 

3. Melampsora allii-populina, που προκαλεί σκωρίαση στις λεύκες 

4. Fusarium spp. που προκαλούν σηψιρριζία στα δασικά φυτώρια     
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2.4.1.2 Άγρια ζωή  

Πιθανές άµεσες και έµµεσες ζηµιές στα δάση και σε άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές µπορούν 

να προκληθούν από τα ακόλουθα σπονδυλωτά: το κυπριακό αγρινό (Ovis gmelini ophion), το 

λαγό (Lepus europaeus cyprius) και την ποντίκα.   

 

Το κυπριακό αγρινό:  Παρόλο που δεν έχει γίνει καµιά απογραφή για εκτίµηση των ζηµιών από 

το κυπριακό αγρινό (Ovis gmelini ophion), οι αναφορές που υπάρχουν δεν µαρτυρούν  καµιά 

σοβαρή ζηµιογόνο δραστηριότητα του ζώου στα δάση και τις άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές. 

Το κυπριακό αγρινό, ενδηµικό είδος της Κύπρου, ζει στο ∆άσος Πάφου και υπολογίζεται ότι ο 

πληθυσµός του έχει φθάσει µέχρι σήµερα στις 2000.  Τρέφεται κυρίως µε αγριόχορτα που 

φυτρώνουν στις σκιερές ρεµατιές του δάσους και έτσι δεν προκαλεί ζηµιά στη δασική βλάστηση. 

Ζηµιές καταγράφονται σε ιδιωτικές γεωργικές καλλιέργειες, όπως αµπέλια, φυλλοβόλα, σιτηρά, 

ψυχανθή, εσπεριδοειδή, λαχανικά που γειτνιάζουν µε τα δάση, κυρίως στις κοινότητες γύρω από 

το ∆άσος Πάφου, όπως τα Καµινάρια, Τρεις Ελιές, Μηλικούρι, Παναγιά, Κάµπο κ.λπ. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στις διατροφικές συνήθειες των αγρινών και στην ευκολία εύρεσης τροφής στα 

πρόσφατα εγκαταλελειµµένα κτήµατα, στην περιφέρεια των δασικών εκτάσεων.   Σύµφωνα µε 

µελέτη της F.  G. Maisels, τα κύρια δασικά είδη, πεύκο, κέδρο, λατζιά, σκλήθρο και πλάτανος, 

δεν αποτελούν µέρος της δίαιτας του αγρινού. Μόνο ορισµένα είδη, όπως η αντρουκλιά, η 

αγριοτρεµιθιά, το αγριόκληµα, η αγριελιά, ο δρυς και η αγριοκερασιά, αποτελούν µικρό µέρος 

του διαιτολογίου του, σε ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ  8% και 25%, ανάλογα µε την εποχή. 

  

Οι ζηµιές που προκαλούν τα αγρινά µπορούν να διακριθούν στις πιο κάτω κατηγορίες:  

• Ζηµιές στα φύλλα και τους νέους βλαστούς των αµπελιών και των οπωροφόρων δέντρων, 

όπως την κερασιά, τη µηλιά, την αχλαδιά κ.λπ. 

• Θραύσεις στους κύριους και δευτερεύοντες βλαστούς και κλάδους των νέων δέντρων 

• Ζηµιές στους λαχανόκηπους  

• Ζηµιές  στα δηµητριακά.     

 

Ο αριθµός αγροτών που λαµβάνουν αντισταθµιστικές πληρωµές για τις ζηµιές που προκαλούν τα 

αγρινά αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο. Το ετήσιο ύψος των αποζηµιώσεων φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα:  
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Πίνακας 2.4.1.2.1   

Αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκλήθηκαν από τα αγρινά κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας  

Έτος  Πρόσωπα που 

έλαβαν 

αποζηµίωση  

Ύψος αποζηµίωσης  

(Λίρες Κύπρου) 

£  

1993  222  11 344  

1994  338  18 588  

1995  376  16 647  

1996  448  32 439  

1997  447  31 324  

1998  540  45 952  

1999  483  38 875  

2000  506  34 749  

2001  546  53 901  

2002  532  43 465  
Πηγή: Τµήµα Γεωργίας  

 

Οι λαγοί:   Στοιχεία σχετικά µε ζηµιές που προκαλούνται από τους λαγούς στα δάση και άλλες 

δασοκαλυµµένες περιοχές δεν είναι διαθέσιµα. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι αυτά τα ζώα µπορούν 

να προκαλέσουν µόνο µικρές και ασήµαντες ζηµιές στις νέες φυτείες.   

 

Ποντίκες: Παρ’ όλο που δεν έγινε µέχρι στιγµής καµιά απογραφή των ζηµιών που προκαλεί η 

ποντίκα (Rattus rattus frugivorous), υπάρχουν αρκετές αναφορές για τις ζηµιές αυτές κυρίως από 

παρατηρήσεις του Τµήµατος ∆ασών και κυρίως του Τµήµατος Γεωργίας. Η κύρια ζηµιά 

επικεντρώνεται σε δέντρα και θάµνους χαρουπιάς αλλά και στους κώνους και σπόρους των 

πεύκων και στα βελανίδια των δρυών. 

 

2.4.2  Αβιοτικοί παράγοντες  

Ο παγετός, το χιόνι, το χαλάζι, ο αέρας, η ξηρασία, οι κεραυνοί, οι καταιγίδες και η πυρκαγιά 

αντιπροσωπεύουν τους σηµαντικότερους αβιοτικούς παράγοντες που προκαλούν ζηµιές στα 

δάση της Κύπρου. Οι ζηµιές που προκαλούνται από αυτούς τους παράγοντες µπορούν να 

µειώσουν την οικονοµική αξία µεµονωµένων δέντρων, την παραγωγική δυνατότητα των 
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συστάδων αλλά και την αισθητική αξία του δάσους. Οι πληγές που προκαλούν οι πιο πάνω 

παράγοντες στα δέντρα κάνουν εύκολη την πρόσβαση σε έντοµα, µύκητες και άλλους 

παθογόνους ιούς.   

 

Παγετός:  Μπορεί να προκαλέσει ζηµιές ή και να νεκρώσει το φύλλωµα, τους οφθαλµούς και τα 

νεαρά κλαδιά και τους βλαστούς. Οι κυριότερες ζηµιές εµφανίζονται περί τα τέλη της άνοιξης, 

όταν το νέο φύλλωµα και οι βλαστοί είναι ακόµα τρυφεροί και σαρκώδεις, ή το φθινόπωρο, 

προτού οι οφθαλµοί και οι άκρες των βλαστών σκληρυνθούν και µπορέσουν να αντισταθούν στις 

χαµηλές θερµοκρασίες και τον παγετό. Ο παγετός εκτός από τη νέκρωση των βελόνων,  των 

φύλλων, των οφθαλµών και των νεαρών κλαδίσκων, µπορεί επίσης να προκαλέσει ρωγµές τόσο 

στον κορµό όσο και στα κλαδιά των δέντρων, ως επίσης και νέκρωση του επικόρυφου, 

καθιστώντας έτσι µεµονωµένα δέντρα εύκολη λεία για τα έντοµα και για άλλους παθογόνους 

ιούς. Λόγω του κλίµατος της Κύπρου, οι ζηµιές που προκαλεί ο παγετός δεν είναι ιδιαίτερες. 

Ελαφρές και ασήµαντες ζηµιές µπορούν επίσης να εντοπιστούν στα δασικά φυτώρια και σε 

νεαρές αναδασώσεις.   

 

Χιόνι και χαλάζι:  Οι βαριές χιονοπτώσεις και το χαλάζι µπορούν να τραυµατίσουν και να 

παραµορφώσουν κωνοφόρα και πλατύφυλλα δέντρα. Οι χιονοπτώσεις µπορούν να προκαλέσουν 

παραµόρφωση, σπάσιµο των επικόρυφων και κλάδων και τραύµατα µέσω των οποίων τα έντοµα 

και οι µύκητες µπορούν να βρουν την είσοδο. Τέτοια προβλήµατα είναι πιο εµφανή µετά από 

βαριές χιονοπτώσεις και σε περιοχές που δεν δέχονται συχνά χιόνι. Το χαλάζι µπορεί να 

προκαλέσει σηµαντικούς τραυµατισµούς που καθιστούν τα δέντρα τρωτά στις επιθέσεις εντόµων 

και µυκήτων.    

 

Αέρας:  Ο αέρας µπορεί να προκαλέσει ζηµιές στη δοµή των δέντρων. Σπασµένα και ξεριζωµένα 

δέντρα είναι τα κύρια αποτελέσµατα των δυνατών ανέµων. Οι ζηµιές από τον αέρα είναι 

σποραδικές στην Κύπρο. Τα περισσότερα προβλήµατα εµφανίζονται σε συστάδες που έχουν 

αραιωθεί ή µερικώς υλοτοµηθεί. Μερικά είδη, όπως το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) 

είναι αρκετά τρωτά στις ανεµορριξίες.      

 

Ξηρασία:  Τα συµπτώµατα της ξηρασίας και της ανεπαρκούς εδαφολογικής υγρασίας 

περιλαµβάνουν το κιτρίνισµα των φύλλων, την επιβράδυνση της προσαύξησης, το πρόωρο 

πέσιµο των φύλλων και των βελόνων, τη νέκρωση των κλάδων και του επικόρυφου, ακόµη και 
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την ολοκληρωτική νέκρωση των δέντρων. Τα συµπτώµατα είναι συνήθως ορατά από την κορυφή 

των δέντρων προς τα κάτω και από το εξωτερικό της κόµης προς τα µέσα. Τα δάση της Κύπρου 

υποφέρουν αρκετά από την ξηρασία και τη µειωµένη υγρασία, φαινόµενα πολύ έντονα σε 

ορισµένα έτη. Λόγω των µακρών, ξηρών και καυτών καλοκαιριών καθώς επίσης και των 

χαµηλών χειµερινών βροχοπτώσεων µεταξύ των ετών 1993 και 2000, ένας σηµαντικός αριθµός 

δέντρων στα δάση του νησιού έχει ξηραθεί. Αυτή η περίοδος ξηρασίας προκάλεσε τα ακόλουθα 

προβλήµατα:  

 

 Θάνατος δέντρων µε ρηχό ριζικό σύστηµα  

 Υψηλά ποσοστά θνησιµότητας σποροφύτων στις τεχνητές αναδασώσεις  

 Υψηλή αποτυχία της φυσικής αναγέννησης 

 Αποδυνάµωση των δέντρων και αύξηση της προδιάθεσης στις προσβολές εντόµων και 

µυκήτων 

 Μείωση της προσαύξησης κ.λπ.  

 

Η ξηρασία είναι ένας σηµαντικός παράγοντας, στενά συνδεδεµένος µε τον αριθµό και τον όγκο 

των νεκρών δέντρων στα δάση µας, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.5.1. 

 

Κεραυνοί:  Συνήθως τα ψηλότερα και πιο πράσινα δέντρα είναι ελκυστικότερα στους κεραυνούς, 

οι οποίοι όταν κτυπήσουν ένα δέντρο συνήθως ξεφλουδίζουν µια λωρίδα του φλοιού από την 

κορυφή του δέντρου προς το έδαφος, είτε σε ευθεία γραµµή είτε σε σπειροειδές µοτίβο. Η πληγή 

που προκαλείται µε τον κεραυνό προδιαθέτει συνήθως τα δέντρα σε βιοτικές επιθέσεις.     

 

Ο κεραυνός µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, µε πολλές συνέπειες στη ζωτικότητα και την 

παραγωγικότητα των δασικών οικοσυστηµάτων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

στους ακόλουθους πίνακες, οι ζηµιές που προκαλούνται από τους κεραυνούς στην Κύπρο είναι 

ασήµαντες, δεδοµένου ότι τέτοιες πυρκαγιές ξεσπούν είτε κατά τη διάρκεια είτε µετά από µια 

βροχή, κυρίως τους χειµερινούς µήνες.     
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Πίνακας 2.4.2.1 

Πυρκαγιές που εκδηλώνονται µέσα στα κρατικά δάση της Κύπρου και προκαλούνται από 

κεραυνούς 

Έτος Αριθµός 

πυρκαγιών 

Καµένη δασική 

έκταση  

(ha) 

Καµένη 

δασοκαλυµµένη 

έκταση  

(ha) 

Συνολική καµένη 

έκταση  

(ha) 

 

2000 6 0,094 0,470 0,564 

2001 2 0,002 0,000 0,002 

2002 4 0,004 0,000 0,004 

Σύνολο 12 0,100 0,470 0,570 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών  

 

Πίνακας 2.4.2.2 

Πυρκαγιές που εκδηλώνονται εκτός των κρατικών δασών της Κύπρου και προκαλούνται 

από κεραυνούς 

Έτος Αριθµός 

πυρκαγιών 

Καµένη δασική 

έκταση (ha) 

Καµένη 

δασοκαλυµµένη 

έκταση (ha) 

Συνολική καµένη 

έκταση  

(ha) 

2000 1 0,000 0,002 0,002 

2001 2 7,000 0,003 7,003 

2002 1 0,100 0,000 0,100 

Σύνολο 4 7,100 0,005 7,105 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών  

 

Παρ’ όλο που ο βαθµός ή ο κίνδυνος αβιοτικών ζηµιών είναι χαµηλός στα δάση της Κύπρου, το 

Τµήµα ∆ασών λαµβάνει διάφορα µέτρα για µείωση ή και αποτροπή των ζηµιών αυτών µέσω του 

κατάλληλου προγραµµατισµού και της εφαρµογής ορθών δασοπονικών πρακτικών.    
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2.4.3  Ζηµιές από ανθρωπογενείς παράγοντες  

Οι κύριοι ανθρωπογενείς παράγοντες που προκαλούν ζηµιές στα δάση ή σε άλλες 

δασοκαλυµµένες περιοχές περιλαµβάνουν τις δασικές πυρκαγιές, τη βόσκηση,  την 

ατµοσφαιρική ρύπανση, τον τουρισµό, τις υλοτοµίες και άλλες ζηµιές.   

 

Οι ανθρωπογενείς  ζηµιές και συγκεκριµένα οι δασικές πυρκαγιές και η βόσκηση είναι οι 

σηµαντικότερες έναντι όλων των ζηµιών που προκαλούνται στα δάση ή σε άλλες 

δασοκαλυµµένες περιοχές.    

 

∆ασικές πυρκαγιές:   

Η πυρκαγιά στην Κύπρο αποτελεί τη µεγαλύτερη απειλή για τα δάση. Ο κίνδυνος έκρηξης 

πυρκαγιών είναι αρκετά υψηλός, ειδικά κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Αυτό οφείλεται 

κυρίως:  

• στη φύση των δασών, χιλιάδες εκτάρια ρητινούχων δέντρων 

• στις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες, µακριά, καυτά και ξηρά καλοκαίρια, καθώς 

επίσης και ισχυρούς ανέµους 

• στις τοπογραφικές συνθήκες όπως απότοµες κλίσεις 

Ο κίνδυνος επέκτασης των πυρκαγιών µεγαλώνει χρόνο µε το χρόνο λόγω της αυξανόµενης 

αστυφιλίας και της συνεχούς εγκατάλειψης των γεωργικών εκτάσεων στην ύπαιθρο µε όλες τις 

συνέπειες. 

 

Για τη µείωση και πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, το Τµήµα ∆ασών υιοθετεί ένα 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα που υποδιαιρείται στα ακόλουθα: 

α)  Πρόληψη 

β)  ∆ιαχείριση καύσιµης ύλης 

γ)  Συντονισµός και καταστολή.  

Με την εφαρµογή του πιο πάνω προγράµµατος, οι περισσότερες πυρκαγιές ελέγχονται στα 

αρχικά τους στάδια.    

 

Είτε λόγω απροσεξίας είτε σκόπιµες, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στα 

δασικά οικοσυστήµατα, όπως την απώλεια ζωτικότητας και παραγωγικότητας, τη µείωση της 

αξίας της ξυλείας, την απώλεια βιολογικής ποικιλοµορφίας, την απερήµωση, τη διάβρωση και 
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υποβάθµιση του εδάφους, τη µείωση της ποιότητας και ποσότητας νερού, τις ζηµιές στους 

βιότοπους, τις σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις, ακόµη και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.   

Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών στην Κύπρο είναι:  

• Οι αγρότες που καίνε τα ξηρά χόρτα και την ποκαλάµη στα γεωργικά τους τεµάχια 

• Οι δασικοί επισκέπτες που είναι απρόσεκτοι µε το άναµµα φωτιάς για το ψήσιµο της 

παραδοσιακής σούβλας 

• Οι καπνιστές που κυρίως πετούν τα σπίρτα και τα αποτσίγαρα 

• Οι στρατιωτικές ασκήσεις µε πυροµαχικά ή και εκρηκτικές ύλες  

• Οι κυνηγοί, κυρίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.    

 

Το Τµήµα ∆ασών τηρεί στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό δασικών πυρκαγιών και καιγόµενων 

εκτάσεων από το 1886. Το 2000 έχει αναπτυχθεί νέα βάση δεδοµένων, όπου συγκεντρώνονται 

σηµαντικές πληροφορίες για κάθε πυρκαγιά. Τα στοιχεία των πυρκαγιών οµαδοποιούνται στις 

ακόλουθες δύο κατηγορίες:  

α) Πυρκαγιές που ξεσπούν είτε µέσα στα κρατικά δάση είτε έξω από αυτά, αλλά 

επεκτείνονται στο κρατικό δάσος 

β)  Πυρκαγιές που ξεσπούν και παραµένουν έξω από τα κρατικά δάση.  

Στοιχεία πυρκαγιών που ξεσπούν έξω από τα κρατικά δάση τηρούνται και από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία.     
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Πίνακας 2.4.3.1 
Πυρκαγιές που ξεσπούν είτε µέσα στα κρατικά δάση είτε έξω από αυτά αλλά επεκτείνονται στα κρατικά δάση 

Καµένη Έκταση µε βάση το Καθεστώς 
Ιδιοκτησίας (εκτάρια) 

Καµένη Έκταση µε βάση τη Φυτοκάλυψη 
(εκτάρια)  Αίτια Πυρκαγιών  

Έτος Αριθµός 
Επεισοδίων 

Σύνολο 
Καµένης 
Έκτασης   
(εκτάρια) Κρατική Γη  Ιδιωτική 

Γη  
Χαλίτικη 

Γη ∆άσος 
Άλλες 

∆ασοκαλυµµένες 
εκτάσεις 

Μέσος 
Χρόνος 

Επέµβασης 
(λεπτά)  

Απροσεξία Επί σκοπού Άλλοι  

1993 16 1344,4 69,2 1268,9 6,3 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ 16 12 2 2 
1994 35 1021,0 178,1 816,8 26,1 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ 18 7 2 26 
1995 24 308,7 69,6 169,1 70,0 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ 20 6 0 18 
1996 20 284,5 116,1 168,4 0 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ 15 4 1 15 
1997 19 396,7 166,7 145,0 85,0 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ 23 3 1 15 
1998 19 4056,3 566,4 3489,9 0 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ 13 9 0 10 
1999 20 4,4 3,4 1,0 0 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ 10 3 1 16 
2000 23 563,9 333,8 210,1 20,0 518,8 45,1 16 7 2 14 
2001 23 793,9 380,4 276,6 136,9 665,8 128,1 12 12 4 7 
2002 28 22,3 20,2 2,1 0 19,1 3,2 12 10 9 9 
Σύνολο 227 8796,1 1903,9 6547,9 344,3 --------- -------- 15.5 73 22 132 

Πηγή: Τµήµα ∆ασών  
 
 
Πίνακας 2.4.3.2  
Πυρκαγιές που ξεσπούν και παραµένουν έξω από τα κρατικά δάση  

Καµένη Έκταση µε βάση το Καθεστώς 
Ιδιοκτησίας (εκτάρια) 

Καµένη Έκταση µε βάση τη Φυτοκάλυψη 
(εκτάρια)  Αίτια Πυρκαγιών  

Έτος Αριθµός 
Επεισοδίων 

Σύνολο 
Καµένης  
Έκτασης   
(εκτάρια) Κρατική Γη  Ιδιωτική 

Γη  
Χαλίτικη 

Γη ∆άσος 
Άλλες 

∆ασοκαλυµµένες 
εκτάσεις 

Μέσος 
Χρόνος 

Επέµβασης 
(λεπτά)  

 

Απροσεξία Επί σκοπού Άλλοι  

2000 89 6295,6 0 3103,8 3191,8 1813,1 4482,5 15 55 2 32 
2001 82 3194,8 0 3068,9 125,9 112,4 3082,4 15 56 3 23 
2002 127 1851,8 0 1774,1 77,7 84,4 1767,4 15 99 10 18 
Σύνολο 298 11342,2 0 7946,8 3395,4 2009,9 9332,3 15 210 15 75 

Πηγή: Τµήµα ∆ασών  
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Βόσκηση 

Η βοσκή στα δάση ήταν µια σηµαντική αιτία υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων και της 

καταστροφής σηµαντικών δασικών εκτάσεων µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε λήφθηκαν 

διάφορα µέτρα για έλεγχο της ελεύθερης βοσκής στα κρατικά και κοινοτικά δάση του νησιού.    

 

Στοιχεία µαρτυρούν ότι οι αίγες και τα πρόβατα βρίσκονταν στο νησί από την 4η χιλιετία Π.Χ. 

και διαδραµάτιζαν ένα σηµαντικό ρόλο στη ζωή και τη διατροφή των Κυπρίων για αιώνες. Οι 

αίγες απαντιούνται σε ένα ευρύ φάσµα βιοτόπων από τις ακτές µέχρι τα ελώδη πεδινά και τις 

απότοµες κλίσεις των ψηλότερων βουνών του νησιού. Κατά τη διάρκεια του χειµώνα έβοσκαν σε 

ιδιωτικές εκτάσεις στα πεδινά και κατά την άνοιξη στα δάση, µέχρι το επόµενο φθινόπωρο. Οι 

βοσκοί συνήθιζαν να καίνε τα δάση µε σκοπό τη βελτίωση και επέκταση των βοσκότοπων, 

προκαλώντας ακόµη σοβαρότερα προβλήµατα. Η δασική πολιτική που υιοθετήθηκε αρχικά είχε 

ως κύριο στόχο τον έλεγχο της βοσκής και των συγκεκριµένων βοσκών.   

 

Η αρχική νοµοθεσία για τη βόσκηση θεσπίστηκε το 1888 και είχε σκοπό τον έλεγχο των αιγών, 

την αποτροπή της αριθµητικής αύξησης και σε µερικές περιπτώσεις την αποµάκρυνσή τους από 

τα κρατικά δάση. Ακολούθησαν κατόπιν διάφοροι νόµοι και πολιτικές, µε σκοπό: 

• την απαγόρευση της εισαγωγής αιγών στην Κύπρο, για αποτροπή της αδικαιολόγητης 

αύξησης στον πληθυσµό τους 

• την ενθάρρυνση των βοσκών είτε να αυξήσουν τον αριθµό προβάτων σε βάρος των 

αιγών, είτε να βελτιώσουν τις µεθόδους κτηνοτροφίας µε τη δηµιουργία υποστατικών 

εκτός των κρατικών δασών µε σκοπό την ενσταυλισµένη κτηνοτροφία είτε για να 

αποσυρθούν από το επάγγελµα µε τα ανάλογα ανταλλάγµατα και αποζηµιώσεις.   

 

Αυτά τα µέτρα είχαν θετικά αποτελέσµατα στη µείωση του πληθυσµού των αιγών µέσα στα 

δάση, µε πολλές θετικές συνέπειες στα δασικά οικοσυστήµατα. Το 1953, το 86,3% των Κύριων 

Κρατικών ∆ασών ήταν απαλλαγµένο από οποιαδήποτε βοσκή. Κατά το ίδιο έτος είχαν 

παραχωρηθεί άδειες για βόσκηση 2834 αιγών και 5352 προβάτων στα κρατικά δάση. Αν και η 

πίεση από τη βόσκηση ήταν ακόµα υψηλή σε ορισµένες περιοχές, ο πιο πάνω αριθµός ζώων είχε 

περιορισµένες αρνητικές επιδράσεις στα δασικά οικοσυστήµατα σε σύγκριση µε τις 282000 αίγες 

που έβοσκαν στα κρατικά δάση το 1886. 
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Με την παρέλευση του χρόνου και µε την πιστή εφαρµογή των περί δασών και αιγών νόµων, η 

βόσκηση µειώθηκε αισθητά στα κρατικά δάση του νησιού. Οι ωφέλειες από τη µείωση της 

βοσκής είναι πολλές και σηµαντικές, όπως η αισθητή αύξηση στη σύνθεση της δασικής 

βλάστησης, η φυσική αναγέννηση, η βελτίωση της δοµής των δασών, και άλλα.  

 

Η βόσκηση συνεχίζει να αποτελεί ακόµα και σήµερα πρόβληµα στα δάση Ακάµα, Ραντί,  

Πέγειας και Ορείτες. Το 2002, ενώ το Τµήµα ∆ασών εξέδωσε 29 άδειες βοσκής για βόσκηση 

µόνο 2126 αιγοπροβάτων, σ’ αυτά τα δάση έβοσκαν περισσότερα από 17700 ζώα. Ο µεγάλος 

αυτός αριθµός ζώων προκαλεί σοβαρές ζηµιές στα δασικά οικοσυστήµατα, οι οποίες οδηγούν 

στην πλήρη απώλεια βλάστησης, στη διάβρωση και απερήµωση.   

 

Παράνοµη βόσκηση παρατηρείται, όµως σε περιορισµένο βαθµό, στο δάσος Μαχαιρά, αλλά οι 

επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστηµα δεν είναι τόσο µεγάλες όπως στο δάσος Ακάµα. Σύµφωνα 

µε στοιχεία του Τµήµατος ∆ασών, επτά βοσκοί έχουν κατηγορηθεί για παράνοµη βοσκή 1530 

ζώων στο δάσος Μαχαιρά κατά το 2002.   

 

Η βόσκηση συνεχίζει να είναι ένα σοβαρό πρόβληµα σε δασοκαλυµµένες και άλλες περιοχές , 

εκτός των κρατικών δασών.      

 

Ατµοσφαιρική ρύπανση  

Αν και η ατµοσφαιρική ρύπανση δεν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επηρεασµού της υγείας των 

δασών της Κύπρου, εξειδικευµένες µέθοδοι ελέγχου των αποθέσεων ρύπων και ιδιαίτερα των 

οξειδίων του αζώτου και του διοξειδίου του θείου ασκούνται από το 2003 στο πλαίσιο της 

Συνθήκης σχετικά µε τη διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση της Οικονοµικής Επιτροπής των 

Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (CLRTAP) και ειδικότερα στα πλαίσια του ∆ιεθνούς 

Προγράµµατος Συνεργασίας για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα δάση (ICP – Forests). Οι εναποθέσεις ατµοσφαιρικών ρύπων στα 

δασικά εδάφη όπως έχουν υπολογιστεί στο σταθµό ελέγχου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, δίνονται 

στον πίνακα 2.1.4.  
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Τουρισµός  

Ο τουρισµός αποτελεί τη µεγαλύτερη βιοµηχανία στην Κύπρο, από την οποία εξαρτάται η 

οικονοµία του νησιού σε µεγάλο βαθµό. Κατά τη διάρκεια του 2001 και του 2002, η άφιξη ξένων 

τουριστών στο νησί ήταν στα επίπεδα των 2.696.732 και 2.418.236 αντίστοιχα. Το εισόδηµα από 

τον τουρισµό κατά την ίδια περίοδο ήταν 1.271.630.043 και 1.132.321.228 Λίρες Κύπρου.  

 

Οι επιδράσεις του τουρισµού στην Κύπρο, νησί µε πλούσια βιοποικιλότητα και εύθραυστα 

οικοσυστήµατα, είναι αρκετά σηµαντικές. Οι πιο σηµαντικές είναι:   

• υποβάθµιση και καταστροφή οικοσυστηµάτων και βιοτόπων λόγω της ανάπτυξης 

τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδοµής όπως ξενοδοχείων, διαµερισµάτων, 

εστιατορίων, δρόµων, χιονοδροµικών πιστών, εγκαταστάσεων γκολφ, αεροδροµίων κ.λπ.  

• συµπίεση και διάβρωση των εδαφών 

• πίεση στην πανίδα, τη χλωρίδα και τα απειλούµενα υπό εξαφάνιση είδη 

• υπεράντληση νερού από υπόγεια υδροφόρα στρώµατα για ικανοποίηση των αυξανόµενων 

αναγκών, αφού πολλές φορές η ζήτηση είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την παροχή 

• απώλεια επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 

• αύξηση στα επίπεδα ρύπανσης από την απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων που 

παράγονται από τον τουρισµό.  

  

Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη χωρίς σωστό και προσεκτικό προγραµµατισµό, µπορεί να 

προκαλέσει σηµαντικές και ανεπανόρθωτες ζηµίες στο περιβάλλον.     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

52

Υλοτοµίες και άλλες ζηµιές   

Οι πιο κοινές ζηµιές που προκαλούνται κατά τις υλοτοµίες στα δάση είναι οι θραύσεις κατά τη 

διάρκεια ρίψης, τεµαχισµού και εξαγωγής της ξυλείας.  

 

Η υλοτοµία δέντρων γίνεται µε τη χρησιµοποίηση ελαφρού εξοπλισµού όπως αλυσοπρίονα, 

κυρίως λόγω της τοπογραφίας και της διαµόρφωσης των εδαφών (απότοµες κλίσεις). Η πλευρική 

ρίψη των δέντρων προκαλεί πολλές φορές τραυµατισµούς στα υπόλοιπα δέντρα. Η χειρωνακτική 

ή µηχανική εξαγωγή της ξυλείας µπορεί επίσης να αφήσει τα σηµάδια της στα υφιστάµενα 

δέντρα.     

 

Οι λεπίδες εκσκαφέων κατά τη διάνοιξη και συντήρηση δρόµων και αντιπυρικών λωρίδων 

µπορούν επίσης να προκαλέσουν ζηµιές στους κορµούς των δέντρων. Οι ζηµιές αυτές έχουν 

άµεσες επιπτώσεις στην επιβίωση και προσαύξηση των δέντρων και  µπορούν να αποτελέσουν 

σηµεία εισόδων για έντοµα και παθογόνους οργανισµούς. Σε τέτοια περίπτωση οι ζηµιές που 

προκαλούνται είναι χειρότερες από τη φυσική ζηµιά.   

 

Οι ζηµιές κατά τις υλοτοµίες αλλά και οι µηχανικές ζηµιές είναι πολύ περιορισµένες.    
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ (Παραγωγή Ξυλωδών και µη Ξυλωδών Προϊόντων) 

 

∆είκτης 3.1: Προσαύξηση και υλοτοµίες 

 

Πλήρες κείµενο: Ισοζύγιο µεταξύ της καθαρής ετήσιας προσαύξησης και ετήσιων απολήψεων 

ξύλου στα δάση που διαχειρίζονται µεταξύ άλλων και για παραγωγή ξυλείας 

  

Σκεπτικό:  

Η ισορροπία µεταξύ της καθαρής ετήσιας προσαύξησης και των ετήσιων απολήψεων ξυλείας 

αποτελεί δείκτη εφαρµογής της αειφορίας των καρπώσεων. Η µακροχρόνια αειφόρος διαχείριση 

των δασών παραγωγής ξυλείας, προνοεί όπως η ετήσια απόληψη ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει 

την καθαρή ετήσια προσαύξηση, που ορίζεται ως η µέση αύξηση όγκου των επιζώντων δέντρων. 

Αυτό εξασφαλίζει ότι ο όγκος του ξυλαποθέµατος διατηρείται τουλάχιστον σταθερός κατά τη 

διάρκεια του χρόνου. Η διαφορά µεταξύ της καθαρής ετήσιας προσαύξησης και της ετήσιας 

απόληψης ξυλείας πρέπει να είναι τέτοια, που να µπορεί να καλύψει φυσικές απώλειες λόγω 

παραγόντων όπως, δασικές πυρκαγιές, χιονοθλασίες, ανεµοριψίες και άλλες.   

 

Ο δείκτης αναλογίας του όγκου ξυλείας που υλοτοµείται προς την καθαρή προσαύξηση του 

ξυλαποθέµατος κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου δείχνει κατά πόσον η 

εκµετάλλευση των δασών περιορίζεται στα όρια της παραγωγικότητάς τους. Εάν ο λόγος 

υλοτοµηµένου όγκου ξυλείας προς την καθαρή προσαύξηση του ξυλαποθέµατος είναι 

µικρότερος της µονάδας, τότε αυτό σηµαίνει ότι υλοτοµείται λιγότερη ξυλεία απ’ αυτήν που 

παράγει το δάσος. Εάν ο λόγος αυτός υπερβαίνει τη µονάδα, τότε συµπεραίνεται ότι υλοτοµείται 

περισσότερη ξυλεία από ότι παράγεται, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση και σταδιακή 

καταστροφή των δασικών πόρων.  

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Τα στοιχεία και πληροφορίες για τον υπολογισµό του ποσοτικού δείκτη προέρχονται από τη 

περιοδική µέτρηση (κάθε 10 χρόνια) των µόνιµων δειγµατοληπτικών επιφανειών που 

τοποθετήθηκαν στα παραγωγικά κρατικά δάση της τραχείας πεύκης του νησιού. Οι διαδοχικές 

µετρήσεις καταδεικνύουν τις αλλαγές στο ξυλαπόθεµα, στην προσαύξηση, στην 
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παραγωγικότητα, στην υγεία και στη ζωτικότητα των δασών, κατά συγκεκριµένες χρονικές 

περιόδους, συνήθως ανά δεκαετία.   

 

Η πρώτη απογραφή δασών στην Κύπρο πραγµατοποιήθηκε από το A.E. Wild το 1897 

χρησιµοποιώντας δειγµατοληπτικές επιφάνειες µε πρωταρχικό στόχο την εκτίµηση του 

ξυλαποθέµατος, της προσαύξησης και άλλων παραµέτρων.   

 

Από τότε, µια σειρά απογραφών βασισµένες σε διάφορες στατιστικές µεθόδους έχουν 

ακολουθήσει. Μια από τις σηµαντικότερες προσπάθειες έγινε από τον Dr. Unwin το 1922, o 

οποίος εκτέλεσε απογραφή µε τη µέθοδο της απλής τυχαίας δειγµατοληψία χρησιµοποιώντας 

δειγµατοληπτικές επιφάνειες που κάλυπταν το 5% της συνολικής δασικής έκτασης. Η 

αναγνώριση της ανάγκης συστηµατικών δασικών απογραφών είχε σαν αποτέλεσµα την 

δηµιουργία του κλάδου ∆ασικής ∆ιαχείρισης το 1930. Αµέσως µετά, και κατά τη διάρκεια το 

1936, ο Chapman εισήγαγε τη µέθοδο της συστηµατικής δειγµατοληψίας στα δάση της Κύπρου. 

Μια νέα προσέγγιση υιοθετήθηκε από τον Α. Πολυκάρπου το 1953. Μόνιµα δειγµατοληπτικά 

διαµερίσµατα, 27 δεκαρίων το κάθε ένα, που κάλυπταν το 20% της συνολικής δασικής έκτασης, 

επιλέγηκαν για να παρέχουν περιοδικά (κάθε 10 χρόνια) µια σειρά προκαθορισµένων 

πληροφοριών.   

 

Οι προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση της µεθοδολογίας συνεχίστηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις 

συνεχείς επιστηµονικές βελτιώσεις και τις αδυναµίες παλαιοτέρων µεθοδολογιών. Το 1981, το 

σύστηµα των περιοδικών απογραφών, µε τη χρήση µόνιµων δειγµατοληπτικών επιφανειών, 

υιοθετήθηκε για να παρέχει συνεχείς πληροφορίες σχετικά µε το δασικό ξυλαπόθεµα και την 

προσαύξηση. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται ως οι βασικότερες και σηµαντικότερες για την 

εφαρµογή σωστής δασικής διαχείρισης και επίτευξη των στόχων της δασικής πολιτικής, που 

είναι η αειφόρος παροχή των µέγιστων κοινωνικών αγαθών µέσω της πολλαπλής χρήσης των 

δασών αλλά και της συντήρησης και βελτίωσης της σύνθεσης και δοµής τους. 

 

Τρεις συγκρίσιµες δασικές απογραφές βασισµένες στο σύστηµα των περιοδικών δασικών 

απογραφών έχουν πραγµατοποιηθεί στα παραγωγικά κρατικά δάση τραχείας πεύκης στην Κύπρο 

µέχρι τώρα. Η πρώτη απογραφή πραγµατοποιήθηκε το 1981-82, η δεύτερη το 1991- 92 και η 

τρίτη το 2001-2002.   
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Για τις ανάγκες αυτών των δασικών απογραφών έχει υιοθετηθεί η µέθοδος της στρωµάτωσης µε 

βάση την οποία τα κρατικά δάση τραχείας πεύκης ταξινοµήθηκαν σε διάφορες κατηγορίες 

ανάλογα µε το δασικό τύπο, την πυκνότητα των συστάδων, την ποιότητα του χώρου, τη 

δυνατότητα µηχανικής καλλιέργειας του εδάφους και άλλων κριτηρίων, µε κύριο στόχο τη 

µείωση της διακύµανσης και την επίτευξη της µέγιστης δυνατής ακρίβειας. Όλες οι απογραφές 

που πραγµατοποιήθηκαν µετά το 1981 περιορίστηκαν στα κρατικά δάση τραχείας πεύκης µε 

πυκνότητα συστάδων πέραν από 10%,  που φύονταν σε καλλιεργήσιµα, από µηχανικά µέσα, 

εδάφη. Τα δάση αυτά έχουν διαχωριστεί δύο ∆ιαχειριστικές Μονάδες:  

• ∆ιαχειριστική Μονάδα Ι, που περιλαµβάνει τα δάση Μαχαιρά, Τροόδους και Αδελφοί και 

καλύπτει έκταση 16334 εκταρίων και,  

• ∆ιαχειριστική Μονάδα ΙΙ, που περιλαµβάνει το δάσος Πάφου και καλύπτει έκταση 27217 

εκταρίων.     

 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την καθαρή ετήσια προσαύξηση, όπως υπολογίστηκε από 

τις περιοδικές απογραφές καθώς επίσης και την αναλογία του απολαµβανόµενου όγκου ξυλείας 

µε τη προσαύξηση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.   

 

Πίνακας  3. 11  

Σχέση απολαµβανόµενου όγκου και καθαρής ετήσιας προσαύξησης κατά ∆ιαχειριστική 

Μονάδα για την δεκαετία 1992 - 2001  

∆ιαχειριστική 

Μονάδα  

Καθαρή ετήσια 

προσαύξηση (m3)  

Μέσος 

απολαµβανόµενος 

όγκος (m3)  

Αναλογία 

απολαµβανόµενου 

όγκου / προσαύξηση 

Ι  10017   5220   0,521  

ΙΙ   32149  21768   0,677  

Σύνολο   42166  26988   0,640  
Πηγή: Τµήµα  ∆ασών  

 

Ο ετήσιος όγκος της ξυλείας που υλοτοµείται είναι περίπου 64% της καθαρής ετήσιας 

προσαύξησης της τραχείας πεύκης. Αυτή η αναλογία του απολαµβανόµενου όγκου / καθαρής 

ετήσιας προσαύξησης είναι παρόµοια µε αναλογίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.   
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Πίνακας 3.1.2 
Σχέση µεταξύ καθαρής ετήσιας προσαύξησης και ετήσιου απολαµβανόµενου όγκου για την 
περίοδο 1992 – 2001, ∆ιαχειριστική Μονάδα Ι 

 Έτος Καθαρή ετήσια 
προσαύξηση (m3) 

Ετήσιος 
απολαµβανόµενος 

όγκος (m3) 

Αναλογία 
απολαµβανόµενου 
όγκου / καθαρής 

ετήσιας 
προσαύξησης 

1992  6575 0,656 
1993  4866 0,486 
1994  5155 0,515 
1995  5177 0,517 
1996  4206 0,420 
1997 10017 5361 0,535 
1998  5211 0,520 
1999  5080 0,481 
2000  5153 0,507 
2001  5746 0,574 
Σύνολο 100170 52196 ------- 

Μέσος όρος  10017 5220 0,521 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών 
 
Πίνακας 3.1.3 

Σχέση µεταξύ καθαρής ετήσιας προσαύξησης και ετήσιου απολαµβανόµενου όγκου για την 
περίοδο 1992 – 2001, ∆ιαχειριστική Μονάδα ΙΙ 

 Έτος Καθαρή ετήσια 
προσαύξηση (m3) 

Ετήσιος 
απολαµβανόµενος 

όγκος (m3) 

Αναλογία 
απολαµβανόµενου 
όγκου / καθαρής 

ετήσιας 
προσαύξησης 

1992  26175 0,715 
1993  31874 0,952 
1994  26330 0,804 
1995  28489 0,827 
1996  27018 0,803 
1997   32149 22807 0,708 
1998  18726 0,561 
1999  20370 0,583 
2000  10999 0,338 
2001   4892 0,161 
Σύνολο 321490 217679 ------ 

Μέσος όρος   32149 21768 0,677 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών 
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Πίνακας 3.1.3 

Σχέση µεταξύ καθαρής ετήσιας προσαύξησης και ετήσιου απολαµβανόµενου όγκου για την 
περίοδο 1992 – 2001 για το σύνολο των παραγωγικών δασών τραχείας πεύκης, 
∆ιαχειριστική Μονάδα Ι και ΙΙ  

 Έτος Καθαρή ετήσια 
προσαύξηση (m3) 

Ετήσιος 
απολαµβανόµενος 

όγκος (m3) 

Αναλογία 
απολαµβανόµενου 
όγκου / καθαρής 

ετήσιας 
προσαύξησης 

1992  32750 0,777 
1993  36740 0,871 
1994  31485 0,747 
1995  33666 0,798 
1996  31224 0,740 
1997   42166 28168 0,668 
1998  23937 0,568 
1999  25188 0,597 
2000  16152 0,383 
2001  10638 0,252 
Σύνολο 421660 269948 ------ 

Μέσος όρος  42166 26995 0,640 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών 
 

Το Τµήµα ∆ασών, λόγω της υιοθέτησης νέας δασικής πολιτικής για πολλαπλή χρήση των δασών 

και µετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων της τελευταίας απογραφής αποφάσισε να µειώσει 

δραστικά τις καρπώσεις ξυλείας στις 8000 m3 ετησίως περίπου για την περίοδο 2002 -2011.  

 

Προς το παρόν µελετάται νέος τρόπος στρωµατοποίησης των δασών, έχοντας υπόψη ότι η 

σύγχρονη δασική διαχείριση ακολουθεί µια πιο  οικολογική προσέγγιση. Έτσι µερικά κριτήρια, 

όπως για παράδειγµα η δυνατότητα µηχανικής καλλιέργειας του εδάφους, δεν µπορούν να 

θεωρούνται σηµαντικά για τη δασική στρωµατοποίηση. Προγραµµατίζεται επίσης η απογραφή 

των αναδασώσεων και των µη παραγωγικών δασών στο προσεχές µέλλον.   

 

Για τα ιδιωτικά δάση της Κύπρου, δεν υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες για την ετήσια 

προσαύξησή τους και τις υλοτοµίες σ’ αυτά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γίνεται 

συστηµατική διαχείριση σε αυτές τις περιοχές. Τα περισσότερα ιδιωτικά δάση είναι αποτέλεσµα 

εγκατάλειψης γεωργικών κλήρων και της φυσικής επέκτασης των παρακείµενων κρατικών 

δασών.  
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Η ιδιωτική δασοπονία ως επιχείρηση βασισµένη στην παραγωγή ξυλείας, δεν είναι βιώσιµη 

λόγω: 

• Της ύπαρξης πολλών δασοκτηµόνων που κατέχουν µικρά τεµάχια γης, συνήθως 

µικρότερα από 1 εκτάριο το κάθε ένα  

• Της χαµηλής παραγωγικότητας των δασών, µικρότερη από 1 m3 / εκτάριο / έτος, λόγω 

των δυσχερών κλιµατολογικών συνθηκών και της χαµηλής ποιότητας των εδαφών.   
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ (Παραγωγή Ξυλωδών και µη Ξυλωδών Προϊόντων) 

 

∆είκτης 3.2: Στρογγύλη ξυλεία 

 

Πλήρες κείµενο: Αξία και ποσότητα εµπορεύσιµης στρογγύλης ξυλείας 

 

Σκεπτικό: 

Η εµπορεύσιµη ξυλεία περιλαµβάνει όλη την ξυλεία που αφαιρείται από το δάσος µε ή χωρίς 

φλοιό, στρογγύλη, τεµαχισµένη, κατά προσέγγιση τετραγωνισµένη ή σε οποιαδήποτε άλλη 

µορφή που πωλείται από το δασοκτήµονα. Οποιαδήποτε µεταγενέστερη επεξεργασία, η οποία 

παρέχει προστιθέµενη αξία στην ξυλεία δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη σ’ αυτό το δείκτη.    

 

Η εµπορεύσιµη ξυλεία που καταλήγει στην αγορά έχει άµεση συµβολή στο εισόδηµα του 

δασοκτήµονα και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής του.  

 

Ποσοτικός ∆είκτης:  

Η Κύπρος εξαρτάται από την εισαγωγή ξυλείας. Η ετήσια απόληψη ξύλου από τα παραγωγικά 

δάση της Κύπρου κυµαίνεται στις 8000 m3 και µπορεί να ικανοποιήσει ένα µόνο µικρό µέρος 

των εγχώριων αναγκών. Όλη η ξυλεία αυτή καταλήγει σε ιδιωτικά πριστήρια που τη 

µετατρέπουν σε πριστή συγκεκριµένων διαστάσεων για κατασκευαστικούς σκοπούς ή για την 

παραγωγή παλετών και κιβωτίων για το εξαγωγικό εµπόριο.   

 

Η ξυλεία από τα κρατικά δάση πωλείται στους ιδιοκτήτες πριονιστηρίων ή τις ενώσεις υλοτόµων 

κατόπιν προσφορών. Τα δέντρα προς υλοτόµηση επιλέγονται και σφραγίζονται σύµφωνα µε τους 

¨Κανόνες προσήµανσης για τα παραγωγικά κρατικά δάση τραχείας και µαύρης  πεύκης της 

Κύπρου¨, οι οποίοι στοχεύουν, µε την εφαρµογή ενδεδειγµένων δασοπονικών χειρισµών στη  

µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους µέσω της πολλαπλής χρήσης των δασών (οικονοµική, 

οικολογική / περιβαλλοντική, κοινωνική). Αυτό γίνεται πάνω σε αειφόρο βάση διατηρώντας 

συγχρόνως τη φυσικότητα και βελτιώνοντας τη δοµή και παραγωγική δυνατότητά τους.    

 

Υλοτοµίες δέντρων διενεργούνται επίσης σε δασικές περιοχές εκτός των παραγωγικών κρατικών 

δασών για διάφορους λόγους όπως, την κατασκευή και διαπλάτυνση  δασικών δρόµων, την 
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κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων, την αφαίρεση νεκρών ή τραυµατισµένων δέντρων λόγω 

θεοµηνιών, χιονοπτώσεων, σφοδρών ανέµων κ.λπ. Τα δέντρα αυτά πωλούνται µε βάση το 

τιµοκατάλογο του Τµήµατος ∆ασών, ο οποίος αναθεωρείται κατά διαστήµατα.  

   

Πίνακας  3. 2. 1  

Ποσότητα και αξία εξαγχθείσας στρογγύλης ξυλείας από τα κρατικά δάση κατά την 

περίοδο 1992-2001  

 
Αξία (£)  

Έτος Ποσότητα 
στρογγύλης 
ξυλείας  

(m3)  

Ποσότητα 
καυσόξυλων 

(m3)   Στρογγύλη 

Ξυλεία 

Καυσόξυλα 

Συνολική 
Αξία (£)  

1992  32750  13550 416.271 69.599  485.870  
1993  36740  13158 579.207 80.423  659.630  
1994  31485  9238 565.195 67.488  632.683  
1995  33666  9959 534.006 72.783  606.789  
1996  31224  8464 407.876 63.965  471.841  
1997  28168  8682 515.015 61.380  576.395  
1998  23937  6744 414.763 51.440  466.203  
1999  25188  6905 501.235 53.873  555.108  
2000  16152  5564 376.994 53.449  430.443  
2001  10638  6499 158.819 62.098  220.917  

Σύνολο 269948  88763 4.469.381 636.498  5.105.879  

Μέσος όρος 

δεκαετίας  

26995  

 

8876 446.938 63.650  510.588  

Πηγή:  Τµήµα ∆ασών 

 

Η υλοτοµία, η εκρίζωση, η αποκοπή και η µεταφορά δασικών δέντρων όπως, πεύκα, κυπαρίσσια, 

κέδρα, έλατα, αόρατοι, πλάτανοι, καζουαρίνες, κελτίς,  µοσφιλιές, συκαµιές, σφένδαµνοι, 

τουµπεζιές, σκλήθρα, ευκάλυπτοι, λεύκες, δρυς, τρεµιθιές, χαρουπιές και ελιές  από οποιοδήποτε 

ιδιωτικό δάσος ή άλλη δασοκαλυµµένη έκταση µπορούν να γίνουν µετά από την εξασφάλιση 

σχετικής άδειας από το ∆ιευθυντή Τµήµατος ∆ασών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ασικού 

Νόµου και των Κανονισµών. Με βάση τα στοιχεία του Τµήµατος, ο όγκος στρογγύλης ξυλείας 

που εξήχθηκε από τα ιδιωτικά δάση και άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 1992 και 2001 ανέρχεται στις 27.070 m3.          
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Πίνακας  3. 2. 2  

Όγκος στρογγύλης ξυλείας που εξήχθηκε από τα ιδιωτικά δάση και άλλες δασοκαλυµµένες 

περιοχές κατά την περίοδο 1992-2001 

Έτος 

 

Όγκος ξυλείας  
m3  

Ξυλεία που εξήχθηκε 
m3 / εκτάριο  

 

1992  1329   0.020 
1993  1319   0.020 
1994  3193   0.048 
1995  2489   0.038 
1996  4031  0.061
1997  1947   0.030 
1998  3129   0.048 
1999  3284   0.050 
2000  2099   0.032 
2001  4250   0.064 
Σύνολο 27070  -------

Μέσος όρος 

δεκαετίας  

2707   0.041 

Πηγή:  Τµήµα ∆ασών 

 

Το ύψος της χρηµατικής προσόδου από την πώληση στρογγύλης ξυλείας από τα ιδιωτικά δάση 

δεν µπορεί να υπολογιστεί λόγω της έλλειψης διαθέσιµων στοιχείων.   

  

Ο µέσος ετήσιος όγκος στρογγύλης ξυλείας, που εξήχθηκε από τα κρατικά και ιδιωτικά δάση 

κατά την περίοδο µεταξύ 1992 και 2001, ήταν περίπου 40.000 m3. Η µέση ετήσια κατανάλωση 

ξυλείας για την ίδια περίοδο υπολογίστηκε γύρω στις 174.000 m3. Την συγκεκριµένη περίοδο, η 

εγχώρια παραγωγή ξυλείας µπόρεσε να ικανοποιήσει µόνο το 20% περίπου των αναγκών σε 

στρογγύλη και πριστή ξυλεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την εισαγωγή µεγάλων ποσοτήτων 

ξυλείας για κάλυψη των υπολοίπων αναγκών.     
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ (Παραγωγή Ξυλωδών και µη Ξυλωδών Προϊόντων) 

 

∆είκτης 3.3: Μη-ξυλώδη δασικά προϊόντα 

 

Πλήρες κείµενο: Αξία και ποσότητα πωληθέντων µη-ξυλωδών προϊόντων από τα δάση και 

άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές 

  

Σκεπτικό:  

Τα δάση παρέχουν, εκτός από το ξύλο, και µια σειρά µη-ξυλωδών προϊόντων, όπως το κυνήγι, το 

δέρµα ζώων, τα φρούτα και µούρα, τα µανιτάρια, ο φελλός, τα φαρµακευτικά και αρωµατικά 

φυτά, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, το µέλι, το χώµα, οι πέτρες και άλλα.    

 

Τα µη-ξυλώδη δασικά προϊόντα έχουν πολλές φορές σηµαντική οικονοµική αξία. Εντούτοις, 

ανάλογα µε την εθνική νοµοθεσία κάθε χώρας, το εισόδηµα απ’ αυτά τα προϊόντα δεν καταλήγει 

απαραιτήτως στο δασοκτήµονα.   

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Σήµερα, στην Κύπρο, διαπιστώνεται µια καλύτερη εκτίµηση της σηµασίας των δασών για 

λόγους κυρίως άλλους από την παραγωγή ξυλείας, όπως την παραγωγή µη-ξυλωδών προϊόντων 

και την παροχή υπηρεσιών. Τα µη-ξυλώδη δασικά προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν αποκτήσει 

µεγάλη σηµασία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και αναµένεται να διαδραµατίσουν 

ακόµα σπουδαιότερο ρόλο στη διαχείριση των δασών στο προσεχές µέλλον.  

 

Τα σηµαντικότερα µη-ξυλώδη δασικά προϊόντα είναι:   

• Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που προέρχονται είτε από ιδιωτικές φυτείες 

χριστουγεννιάτικων δέντρων είτε από τα κρατικά δάση, ως αποτέλεσµα της αραίωσης 

νεαρών συστάδων  

• Τα µανιτάρια. Εδώδιµα µανιτάρια συλλέγονται δωρεάν για ιδιωτική κατανάλωση αλλά 

και εµπορία και σε έτη καλής παραγωγής µπορεί να παρέχουν πρόσθετο εισόδηµα σε 

κατοίκους αγροτικών κοινοτήτων. Τα πιο κοινά είδη µανιταριών που συλλέγονται είναι 

τα κόκκινα (Lactarius delicious) και άσπρα (Russula delica). Λιγότερο κοινά είναι τα 

µανιτάρια της αναθρίκας (Pleurotus fuskus) και οι βολετοί (Τricholoma caligatum)   
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• Τα φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, τα οποία µαζεύονται από τους κατοίκους των 

παραδασόβιων χωριών κυρίως για τις προσωπικές τους ανάγκες και περιστασιακά για 

πώληση συνεισφέροντας έτσι στο εισόδηµά τους. Στην Κύπρο, υπάρχουν πάνω από 280 

άγρια είδη αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Τα σηµαντικότερα είδη είναι:   

 Η ρίγανη (Origanum ssp) που µαζεύεται για το πολύτιµο αρωµατικό της λάδι. 

Επίσης αυτή χρησιµοποιείται και ως αρωµατική ουσία σε διάφορα τρόφιµα 

 Το φασκόµηλο (Salvia fruticosa) χρησιµοποιείται ως ρόφηµα, λόγω των 

φαρµακευτικών του ιδιοτήτων κατά του κρυολογήµατος και του ερεθισµένου 

λαιµού 

 Το θυµάρι (Thymus capitatus) που συλλέγεται και χρησιµοποιείται ως αρωµατικό 

στα φαγητά  

 Το καππάρι (Caparis spinosa). Οι τρυφεροί βλαστοί, οι οφθαλµοί και τα φρούτα 

του συντηρούνται στο ξίδι και καταναλώνονται ως ορεκτικά 

 Το σπαράγγι (Asparagus spp.) Oι τρυφεροί του βλαστοί χρησιµοποιούνται ευρέως 

στη µαγειρική 

 Η δάφνη (Laurus nobilis). Τα φύλλα της δάφνης χρησιµοποιούνται για τις 

αρωµατικές τους ιδιότητες. Επίσης το λάδι που εξάγεται από τους καρπούς της 

δάφνης χρησιµοποιείται στην παραγωγή καλλυντικών 

 Το ρούδι (Rhus coriaria), φυτό πλούσιο σε τανίνη 

Η ζήτηση αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών στη διεθνή αγορά, η οποία 

αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς, θα µπορούσε να συνεισφέρει σηµαντικά εισοδήµατα 

στις αγροτικές οικογένειες. Έχοντας αυτό υπόψη, το Τµήµα Γεωργίας έχει αρχίσει 

σχετικό πρόγραµµα για προώθηση της παραγωγής και εµπορίας φαρµακευτικών και 

αρωµατικών φυτών.    

• Το µέλι είναι ένα δηµοφιλές δασικό προϊόν στην Κύπρο. Το µέλι προέρχεται συνήθως 

από το νέκταρ διαφόρων αγριολούλουδων µέσα ή στις παρυφές των δασών ή άλλων 

δασοκαλυµµένων περιοχών. Το Τµήµα ∆ασών, µε βάση το ∆ασικό Νόµο, µπορεί να 

µισθώνει σε επαγγελµατίες µελισσοκόµους µέρος κρατικού δάσους για την τοποθέτηση 

των κυψελών τους   

• Οι σπόροι δασικών δέντρων και φυτών που συλλέγονται από τα κρατικά ή και ιδιωτικά 

δάση. Το Τµήµα ∆ασών διαθέτει δασικούς σπόρους µε βάση τον τρέχοντα τιµοκατάλογο 

• Οι κώνοι πεύκων συλλέγονται συνήθως δωρεάν από τους κατοίκους παραδασόβιων 

κοινοτήτων και χρησιµοποιούνται για προσάναµµα   



 

 

64

• Το φυτόχωµα αγοράζεται και χρησιµοποιείται στους κήπους και για µεταφύτευση 

• Οι πέτρες συλλέγονται παραδοσιακά από συγκεκριµένες περιοχές και χρησιµοποιούνται  

για οικοδοµικούς σκοπούς 

• Τα βαλανίδια τα οποία χρησιµοποιούνται σαν τροφή για ζώα κ.λπ..   

 

Τις πλείστες φορές είναι δύσκολο να καθοριστούν ποσότητες παραγωγής ή κατανάλωσης µη-

ξυλωδών δασικών προϊόντων, επειδή η πρόσβαση σε αυτά είναι συνήθως ελεύθερη. Επίσης τα 

µη-ξυλώδη δασικά προϊόντα διατίθενται είτε δωρεάν είτε έναντι αµοιβής που δεν απεικονίζει το 

κόστος παραγωγής τους.    

 

Τα στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική σηµασία των µη-ξυλωδών δασικών προϊόντων είναι 

περιορισµένα. Το Τµήµα ∆ασών διατηρεί στοιχεία που αφορούν τα πιο σηµαντικά από 

οικονοµικής άποψης προϊόντα και για εκείνα που πωλούνται στην αγορά και συλλέγονται από τα 

κρατικά δάση. Κανένα όµως στοιχείο δεν είναι διαθέσιµο για τις ιδιωτικές δασικές περιοχές.   
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Πίνακας 3.3.1  

Έσοδα από πωλήσεις µη-ξυλωδών δασικών προϊόντων από τα κρατικά δάση για την 

περίοδο 1992 - 2001 

Έτος  Χριστουγεννιάτικα 

δέντρα   

 (£)  

Σπόροι 

δασικών ειδών 

(£)  

Πέτρες και 

χώµα  

(£)  

Άλλα µη-ξυλώδη 

δασικά προϊόντα 

*(£)  

Σύνολο  

(£)  

1992  30.470  1.086 2.660 635  34.851 

1993  33.227  336 576 319  34.458 

1994  34.714  488 2.276 317  37.795 

1995  29.468  433 273 303  30.477 

1996  27.303  532 83 356  28.274 

1997  23.947  946 397 478  25.768 

1998  18.267  743 1.544 543  21.097 

1999  15.766  531 677 731  17.705 

2000  11.487  805 204 885  13.381 

2001  9.381  490 1.439 273  11.583 

Σύνολο 234.030  6.390 10.129 4.840  255.389 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών  

* Άλλα µη-ξυλώδη δασικά προϊόντα είναι προϊόντα όπως οι κώνοι, τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά. κ.λ.π.  

 

Το εισόδηµα από τα µη-ξυλώδη δασικά προϊόντα είναι αρκετά µικρό σε σύγκριση µε το 

εισόδηµα από τις πωλήσεις ξυλείας. Εντούτοις, µερικά απ’ αυτά είναι αρκετά σηµαντικά ως 

αδιάσπαστο κοµµάτι της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κύπρου.   
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ (Παραγωγή Ξυλωδών και µη Ξυλωδών Προϊόντων) 

 

∆είκτης 3.4: Υπηρεσίες 

 

Πλήρες κείµενο: Αξία υπηρεσιών που προσφέρουν τα δάση και οι άλλες δασοκαλυµµένες 

περιοχές.  

 

Σκεπτικό:  

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα δάση και συµβάλλουν άµεσα στην αύξηση του εισοδήµατος 

του δασικού ιδιοκτήτη σχετίζονται µε τις ακόλουθες δραστηριότητες, όπως κυνήγι, αλιεία, 

κατασκήνωση, ποδηλασία, ιππασία, χιονοδροµίες, και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση στην ζήτηση 

πολλών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα δάση είτε δωρεάν, είτε έναντι χρέωσης. Η παροχή 

ευκαιριών αναψυχής, τουρισµού και ξεκούρασης, αλλά και το κυνήγι και το ψάρεµα σε 

υδατοφράκτες αντιπροσωπεύουν τις σηµαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται από τα δάση 

και άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές στην Κύπρο.     

  

Τα κρατικά δάση του νησιού αποτελούν δηµοφιλή προορισµό αναψυχής, τουρισµού και 

ξεκούρασης τόσο για τους Κύπριους όσο και για τους ξένους επισκέπτες του νησιού. Τα κρατικά 

δάση παρέχουν στους δασικούς επισκέπτες ευκαιρίες συµµετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες, 

όπως κατασκήνωση, περπάτηµα, ορειβασία, ποδηλασία, σκι, κυνήγι, ψάρεµα κ.λπ. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, ο αριθµός των δασικών επισκεπτών έχει σχεδόν 

διπλασιαστεί και η τάση αυτή αναµένεται να συνεχιστεί.   

 

Εκδροµή, κατασκήνωση, περπάτηµα, ορειβασία, ποδηλασία  

Οι ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες στα κρατικά δάση µπορούν να χρησιµοποιούν 41 εκδροµικούς 

χώρους, 6 κατασκηνωτικούς χώρους, 174 χιλιόµετρα µονοπατιών της φύσης, και 449 χιλιόµετρα 

ποδηλατοδρόµων δωρεάν ή µε µικρή χρέωση σε περίπτωση κατασκήνωσης µόνο. Τα ποσά που 

δαπανούνται από τους δασικούς επισκέπτες για συµµετοχή στις πιο πάνω δραστηριότητες 

µαρτυρούν τη σηµασία που αποδίδεται στις µη-ξυλώδεις χρήσεις των δασών της Κύπρου.   
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Χιονοδροµίες  

Τέσσερις πίστες χιονοδροµιών τις οποίες διαχειρίζεται η Οµοσπονδία Χιονοδρόµων Κύπρου 

είναι διαθέσιµες για τους ντόπιους και ξένους σκιέρ. Οι πίστες αυτές, που βρίσκονται µέσα στο 

Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους, είναι, η Αφροδίτη, ο Ερµής, ο ∆ίας και η Ήρα.   

 

Πτηνοπαρατηρήσεις   

Οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να ασκηθούν δωρεάν σε οποιοδήποτε µέρος των κρατικών 

δασών, όπου υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση.   

 

Τουρισµός - Οικοτουρισµός  

Η σηµασία του οικοτουρισµού αυξάνεται, καθώς όλο και περισσότερα άτοµα ταξιδεύουν για να 

έρθουν πιο κοντά στη φύση και να αποκτήσουν µοναδικές εµπειρίες στην ύπαιθρο. Κατά τη 

διάρκεια του 1990, άρχισαν να ιδρύονται µικρές επιχειρήσεις σχετικές µε τον οικοτουρισµό, 

κυρίως σε κοινότητες γύρω από τα δάση. Η ύπαρξη και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων 

είναι ζωτικής σηµασίας για τους κατοίκους των παραδασόβιων κοινοτήτων, αφού αποτελούν 

πηγή απασχόλησης και εισοδήµατος.    

  

Κυνήγι, ψάρεµα  

Το κυνήγι αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες, µε την υψηλότερη οικονοµική αξία, 

που παρέχεται από τα δάση και τις άλλες δασοκαλυµµένες εκτάσεις. Το θήραµα αποτελείται από 

λαγούς, πέρδικες, φραγκολίνες, ορτύκια, φάσσες, µπεκάτσες, τρυγόνια, τσίχλες και άλλα.  

 

Στο άθληµα του κυνηγίου συµµετέχουν περίπου 45000 έως 48000 χιλιάδες κυνηγοί (το ποσό 

κυµαίνεται ανάλογα µε τα έτη) που αποτελεί το 7% του πληθυσµού ή το 25% του ανδρικού 

πληθυσµού του νησιού.   

 

Το κυνήγι αποτελούσε παραδοσιακά ένα σηµαντικό στοιχείο του πολιτισµού της Κύπρου. 

Σήµερα, το κυνήγι είναι µία δηµοφιλής αθλητική και σηµαντική κοινωνικοοικονοµική 

δραστηριότητα. Το συνολικό εισόδηµα του Ταµείου Θήρας (του Υπουργείου Εσωτερικών) από 

την έκδοση των ετήσιων αδειών κυνηγίου ανέρχεται στο £1.750.000. Αυτό το ποσό 

χρησιµοποιείται κυρίως για τη χρηµατοδότηση διαφόρων προγραµµάτων, σχετικών µε τη 

διαχείριση της άγριας ζωής, την προστασία των βιότοπων και των απειλούµενων υπό εξαφάνιση 

ειδών και την αποκατάσταση πληθυσµών άγριας ζωής. Το κυνήγι αποτελεί επίσης σηµαντική 
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πηγή εισοδήµατος για διάφορες επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την παραγωγή, εισαγωγή και 

διάθεση κυνηγετικών ειδών, όπως όπλων, φυσιγγίων, στολών κ.λπ.  

 

Το κυνήγι ασκείται µέσα σε κρατικά και ιδιωτικά δάση, σε άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές 

κρατικές και ιδιωτικές αλλά και σε περιοχές κάτω από άλλες χρήσεις όπως γεωργικές κυρίως. Η 

προστασία, η διατήρηση και εµπλουτισµός του θηράµατος επιτυγχάνεται µε την κήρυξη µόνιµων 

ή περιοδικά απαγορευµένων για το κυνήγι περιοχών.   

 

Η µέση ετήσια κάρπωση θηραµάτων φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 3.4.1 

Κάρπωση Θηραµάτων  

Θήραµα Μέση ετήσια κάρπωση  

(τα τελευταία 8 χρόνια) 

Λαγοί 35000 – 90000 

Πέρδικες, 350000 – 600000 

Φραγκολίνες, 4000 – 7500 

Ορτύκια 12500 – 40000 

Φάσσες 20000 – 45000 

Τρυγόνια 19000 – 30000 

Τσίχλες 950000 – 3000000 
Πηγή: Ταµείο Θήρας     

 

Τα έσοδα από την έκδοση αδειών κυνηγίου ανέρχονται στις £1.750.000 ετησίως. 

 

Η αγοραπωλησία θηραµάτων απαγορεύεται από την Περί Κυνηγίου Νοµοθεσία.  

 

Η αλιεία είναι µια άλλη δηµοφιλής αθλητική δραστηριότητα στην Κύπρο. Το ψάρεµα 

επιτρέπεται σε εικοσιτέσσερις (24) υδατοφράκτες. Πέντε (5) από αυτούς βρίσκονται µέσα στα 

κρατικά δάση, δέκα έξι (16) µέσα σε ιδιωτικά δάση και τα υπόλοιπα τρία (3) σε άλλες περιοχές. 

Τα κυριότερα φράγµατα της Κύπρου παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1.1.    
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Το Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος είναι το αρµόδιο τµήµα για την έκδοση αδειών καθώς και νοµοθεσίας και 

κανονισµών σχετικά µε την ερασιτεχνική αλιεία στα γλυκά νερά.   

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον αριθµό αδειών ψαρέµατος καθώς και τα έσοδα από την 

έκδοση τους για την περίοδο µεταξύ 1993 και 2002.  

 

Πίνακας 3.4.2   

Άδειες ψαρέµατος και έσοδα από την έκδοσή τους 

Έτος Αριθµός αδειών 

ψαρέµατος 

Συνολικά έσοδα 

£ 

1993 2856 15.358 

1994 2643 15.553 

1995 2800 16.223 

1996 2697 15.738 

1997 2347 13.909 

1998 2475 15.645 

1999 2762 17.085 

2000 2822 16.666 

2001 3487 20.954 

2002 3324 21.031 

Σύνολο  28213 168.162 
Πηγή: Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών   

 

Μισθώσεις Κρατικών ∆ασών  

Σύµφωνα µε το ∆ασικό Νόµο και τους ∆ασικούς Κανονισµούς του 1967, ο ∆ιευθυντής του 

Τµήµατος ∆ασών µπορεί να µισθώσει οποιοδήποτε µέρος των Μόνιµων ∆ασικών Περιοχών για 

σκοπούς άλλους από τη δασοπονία υπό τους ακόλουθους όρους:  

• Η βλάστηση της περιοχής που µισθώνεται δεν έχει καταστραφεί από πυρκαγιά, παράνοµη 

υλοτοµία ή καλλιέργεια 

• Τέτοια µίσθωση δεν θα αντικρούεται µε τη δασική ή άλλη πολιτική και δεν θα οδηγήσει 

στην καταστροφή του δάσους 

• Η περίοδος της µίσθωσης δεν υπερβαίνει το ένα έτος.  
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Κρατικό δάσος µπορεί να µισθωθεί για γεωργικούς σκοπούς, για τουριστική ανάπτυξη, για 

βόσκηση, για τοποθέτηση κυψελών και για άλλους.   

 

Τα έσοδα του Τµήµατος ∆ασών απ’ αυτές τις µισθώσεις φαίνονται στον πίνακα 3.4.3 πιο κάτω. 

 

Πίνακας 3.4.3  

Έσοδα από µισθώσεις κρατικών δασών  

Έτος  Μισθώσεις 

για 

γεωργικούς 

σκοπούς 

£  

Μισθώσεις για 

τουριστικούς 

σκοπούς  

  

 £  

Έσοδα από 

άλλες 

µισθώσεις * 

 

£  

Μισθώσεις 

για  

βοσκή  

 

 £  

Μισθώσεις 

για 

παραγωγή 

µελιού  

 £  

Μισθώσεις για 

χιονοδροµικούς 

σκοπούς 

  

£  

Συνολικά 

έσοδα από 

µισθώσεις  

 

£  

1992  789  26.786  14.327  533  141  410  42.986 

1993  789  223.949  183.445  533  239  410  409.365 

1994  789  263.855  50.306  636  214 2.960  318.760 

1995  789  281.091  167.613  636  239 2.960  453.328 

1996  789  259.875  136.240  618  240  510  398.274 

1997  937  311.746  7.692  618  353  510  310.856 

1998  1267  342.891  33.636  605  332  510  379.241 

1999  1302  379.606  8.927  587  223  510  391.155 

2000  1302  386.443  482.071  551  264  865  871.496 

2001  1302  397.570  128.627  683  389 2.105  530.676 

Σύν. 10.055  2.862.812  1.212.848 6.000 2.634 11.750  4.106.135 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών   

* Άλλες µισθώσεις: αφορούν σταθµούς τηλεπικοινωνιών, γραµµές παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος κ.λπ.    
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ (Παραγωγή Ξυλωδών και µη Ξυλωδών Προϊόντων) 

 

∆είκτης 3.5: ∆άση που διαχειρίζονται µε βάση διαχειριστικά σχέδια 

 

Πλήρες κείµενο: Ποσοστό δασών και άλλων δασοκαλυµµένων εκτάσεων που διαχειρίζονται µε 

βάση διαχειριστικά ή άλλα παρόµοια, ισοδύναµα σχέδια 

 

Σκεπτικό:  

Η ύπαρξη διαχειριστικών σχεδίων ή διαχειριστικών οδηγιών δείχνει αφοσίωση στους 

προκαθορισµένους στόχους και υποδηλώνει τη δέσµευση για επίτευξή τους. Τα διαχειριστικά 

σχέδια συµβάλλουν στη βιώσιµη δασική διαχείριση αλλά δεν µπορούν να την εγγυηθούν. 

Βιώσιµη δασική διαχείριση µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη γραπτών 

διαχειριστικών σχεδίων ή οδηγιών.  

   

Ποσοτικός δείκτης:  

Τα πρώτα διαχειριστικά σχέδια στην Κύπρο χρονολογούνται από τη δεκαετία του '30 όταν ο 

A.H. Unwin (Ανώτερος ∆ασικός Λειτουργός 1921-1936) έδωσε οδηγίες για την ετοιµασία του 

πρώτου διαχειριστικού σχεδίου. Αυτό το σχέδιο έδινε έµφαση στη δασική προστασία και στην 

εξαίρεση της βόσκησης από τα κρατικά δάση παρά στη δασοπονία, θεωρώντας άσκοπο να 

αφιερωθεί πολύς χρόνος και χρήµα σε δασοκοµικούς χειρισµούς και στην παραγωγή προτού τα 

δάση προστατευτούν πλήρως. Έτσι τα πρώτα διαχειριστικά σχέδια είχαν απώτερο σκοπό τη λύση 

των προβληµάτων που τα δάση αντιµετώπιζαν.  

 

Μέχρι το 1937, 70417 (ποσοστό 55%) από τα 127114 εκτάρια κύριων κρατικών δασών 

διαχειρίζονταν βάσει διαχειριστικών σχεδίων και σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας. Τα σχέδια 

αυτά εκπονήθηκαν µε βάση το κηπευτό σύστηµα κατά οµάδες, µε περίτροπο χρόνο 150 χρόνια 

και 10 χρόνια χρόνο περιφοράς. Οι προσηµάνσεις για υλοτοµίες δέντρων ήταν πολύ 

συντηρητικές και γίνονταν για προώθηση της φυσικής αναγέννησης.  

 

Το 1950, στην ετήσια έκθεση του Τµήµατος ∆ασών, αναφερόταν ότι για το 77,72% της 

συνολικής έκτασης των κύριων κρατικών δασών υπήρχαν διαχειριστικά σχέδια και µόνο το 

22,28% της έκτασης των κύριων κρατικών δασών δεν καλυπτόταν µ’ αυτά. Πολλά χρόνια 
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εντατικών προσπαθειών προστασίας και αποκατάστασης, έφεραν το δάσος στην πλήρη 

παραγωγικότητα γύρω στα τέλη της δεκαετία του 1950.  

 

Σήµερα, στην Κύπρο, δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια που να καθορίζουν τους στόχους της 

δασικής διαχείρισης. Οι κύριοι διαχειριστικοί στόχοι δηλώνονται σαφώς στη δασική πολιτική και 

έχουν να κάνουν µε την προστασία και την επέκταση των δασικών πόρων προς όφελος 

ολόκληρης της κοινωνίας.  

 

Ο προγραµµατισµός των υλοτοµιών γίνεται χρησιµοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες από τις 

δασικές απογραφές που πραγµατοποιούνται κάθε δέκα χρόνια και καθορίζουν την ποσότητα 

αλλά και τη θέση της ώριµης ξυλείας για συγκοµιδή.   

 

Ο µεσοπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος προγραµµατισµός καθορίζεται στα πλαίσια του Εθνικού 

∆ασικού Προγράµµατος που καλύπτει περίοδο δέκα ετών, των Πενταετών Σχεδίων Ανάπτυξης 

και των Ετήσιων Προγραµµάτων Εργασίας. Το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα καθώς επίσης και τα 

Πενταετή Σχέδια Ανάπτυξης, τα οποία εγκρίνονται από την Κυβέρνηση, περιέχουν συνοπτικά τις 

δράσεις και δραστηριότητες του Τµήµατος ∆ασών. Σε αντίθεση τα ετήσια προγράµµατα 

εργασίας παρέχουν µια αναλυτική περιγραφή όλων των εργασιών που εκτελούνται.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 
∆είκτης 4.1: Σύνθεση ειδών δέντρων 

 

Πλήρες κείµενο:  

Έκταση δασών και άλλων δασοκαλυµµένων εκτάσεων που ταξινοµούνται µε βάση τον αριθµό 

των ειδών των δέντρων που απαντάται και το δασικό τύπο  

 

Σκεπτικό: 

Η ποικιλότητα ειδών (species diversity) περιγράφει τον αριθµό και τη σχετική αφθονία ειδών που 

βρίσκονται σε µια περιοχή. Η δασική βιολογική ποικιλότητα είναι σηµαντική κυρίως για την 

παραγωγικότητα, την υγεία και τη σταθερότητα ενός οικοσυστήµατος. Η διατήρηση και  

συντήρηση της ποικιλότητας ειδών διασφαλίζει την ακεραιότητα των δασών, τη συνέχιση της  

παραγωγικότητας και των ικανοτήτων προσαρµογής τους στις µεταβαλλόµενες συνθήκες.    

 

Η ποικιλότητα ειδών και η δυναµική των δασικών οικοσυστηµάτων εξαρτώνται σε µεγάλο 

βαθµό και από τη σύνθεση των ειδών των δέντρων. Οι µεικτές συστάδες καθώς και άλλες 

δασοκαλυµµένες εκτάσεις είναι συνήθως πλουσιότερες σε βιοποικιλότητα από τις αµιγείς.      

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Η Κύπρος προικίζεται µε µια πλούσια και µοναδική βιολογική και φυσική κληρονοµιά, λόγω της 

γεωγραφικής της θέσης, τα ασυνήθιστα γεωλογικά και µετεωρολογικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατά της, τη µακρόχρονη ιστορία της και το γεγονός ότι το νησί δεν έχει επηρεαστεί από 

την εποχή των παγετώνων (∆ελλά, 1988).   

 

Υπάρχουν σήµερα περισσότερα από 1960 είδη φυτών (είδη, υποείδη, ποικιλίες και υβρίδια). Το 

ποσοστό ενδηµισµού στο νησί είναι περίπου 7% (140 είδη είναι ενδηµικά). 

 

Στα δάση του νησιού κυριαρχούν τα κωνοφόρα είδη. Μερικά φυλλοβόλα είδη µπορούν επίσης 

να βρεθούν διεσπαρµένα ή σε µικρές συστάδες σε διάφορες περιοχές του νησιού. Έξι κωνοφόρα 

και ένας ίσος αριθµός πλατύφυλλων, ιθαγενών ειδών δέντρων (µε κυκλική επιφάνεια (basal area) 

> 5% της συνολικής επιφάνειας του χώρου) απαντώνται στα δάση του νησιού. Τα πιο κάτω είδη 
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δέντρων έχουν καταγραφεί να φύονται στα δάση της Κύπρου µε βάση τα κριτήρια που τίθενται 

από το MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe).   

 
Πίνακας 4.1.1 

Ιθαγενή είδη δέντρων στην Κύπρο 

 Κωνοφόρα Πλατύφυλλα 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pinus brutia  

Pinus nigra sub spp. pallasiana 

Cedrus brevifolia  

Juniperus foetidissima 

Juniperus excelsa 

Cupressus sempervirens 

Platanus orientalis 

Alnus orientalis 

Salix alba 

Ceratonia siliqua 

Olea europaea 

Quercus infectoria sub-spp. veneris 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών 

 
Η τραχεία πεύκη είναι το κυρίαρχο και το πιο εµπορικά πολύτιµο από τα είδη δασικών δέντρων 

που απαντώνται στην Κύπρο. Η τραχεία πεύκη καλύπτει έκταση 137744 εκταρίων στα κρατικά 

και ιδιωτικά δάση και φύεται φυσικά σχεδόν παντού (εκτός από την πεδιάδα της Μεσαορίας) 

από τη στάθµη της θάλασσας µέχρι το υψόµετρο των 1400 µ. Τα πιο εκτενή δάση τραχείας 

πεύκης βρίσκονται κατά µήκος των οροσειρών Τροόδους και Πενταδακτύλου. Τα δάση Τραχείας 

Πεύκης εµφανίζονται µε πλούσιο υπόροφο ο οποίος αποτελείται από φρυγανώδη και µακκία 

βλάστηση. Η τραχεία πεύκη µπορεί επίσης να βρεθεί ανάµικτη µε άλλα είδη δέντρων όπως τη 

µαύρη πεύκη (Pinus nigra sub spp. Pallasiana,  2330 εκτάρια), το κυπριακό κέδρο (Cedrus 

brevifolia, 130 εκτάρια), το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) και την αγριελιά (Olea 

europoea).   

 
Το δάσος µαύρης πεύκης (2640 εκτάρια) απαντάται στις ψηλότερες κορφές της οροσειράς 

Τροόδους (κυρίως τον Όλυµπο) µε υψόµετρο συνήθως πάνω από 1200 µ. Η µαύρη πεύκη µπορεί 

να βρεθεί σε µεικτές συστάδες µε την τραχεία πεύκη (2330 εκτάρια) ειδικά στην υψοµετρική 

ζώνη µεταξύ 1200 µ. έως 1400 µ. Η µαύρη πεύκη είναι συνήθως ο ανώροφος σε ένα ευρύ φάσµα 

θάµνων, µονοετών και πολυετών φυτών, συµπεριλαµβανοµένων πολλών ενδηµικών και σπάνιων 

ειδών.  

  

Το ενδηµικό δάσος του κέδρου (κέδρος η βραχύφυλλη, Cerdus brevifolia) είναι περιορισµένο 

στην περιοχή Τριπύλου στο δάσος Πάφου σε υψόµετρο µεταξύ 900 µ. και 1400 µ. Το κέδρο 
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εµφανίζεται σε αµιγείς (130 εκτάρια) καθώς επίσης και σε µεικτές συστάδες µε την τραχεία 

πεύκη αλλά και µε τη λατζιά (Quercus alnifolia, 120 εκτάρια).   

 

Ο αόρατος του Τροόδους (Juniperus foetidissima) περιορίζεται στις ψηλότερες κορφές της 

οροσειράς του Τροόδους και σε υψοµετρική ζώνη µεταξύ 1400 µ. και 1952 µ. είτε σε αµιγείς, 

είτε σε µεικτές συστάδες µε την µαύρη πεύκη. Ο αόρατος, άρκευθος η υψηλή, (Juniperus 

excelsa) απαντάται σε αµιγείς αλλά και µεικτές συστάδες κυρίως µε την λατζιά (Quercus 

alnifolia) στη Μαδαρή και στις κορυφές της Παπούτσας, στην οροσειρά Τροόδους και σε 

υψόµετρο που κυµαίνεται µεταξύ 1300 µ. και 1610 µ. Και τα δύο είδη καταλαµβάνουν έκταση 

180 εκταρίων περίπου.    

 

Το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) είναι ένα άλλο ιθαγενές κωνοφόρο δέντρο που 

απαντάται στην Κύπρο σε δύο ποικιλίες ανάλογα µε τη µορφή της κόµης: το horizontalis µε 

σχεδόν οριζόντια κλαδιά και µε πλατιά, ακανόνιστη πυραµοειδή κόµη και το sempervirens µε 

σχεδόν όρθια, λεπτά κλαδιά, που σχηµατίζουν πολύ οξεία γωνία µε τον κορµό και µε πολύ στενή 

κόµη. Το κυπαρίσσι φύεται από τη στάθµη της θάλασσας µέχρι το υψόµετρο των 1400µ σε 

αµιγείς ή µεικτές συστάδες µε την τραχεία πεύκη. Οι περισσότερες συστάδες κυπαρισσιού 

βρίσκονται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, οι οποίες καλύπτουν έκταση 7270 εκταρίων.   

  

Στην Κύπρο δεν υπάρχουν δάση πλατύφυλλων µε εξαίρεση τα παρόχθια δάση τα οποία 

αποτελούνται από τον πλάτανο (Platanus orientalis), τον σκλήθρο (Alnus orientalis) και τη λεύκη 

(Salix alba). Οι µικτές αυτές συστάδες καταλαµβάνουν τις όχθες των ποταµών και των ρεµάτων 

από τη στάθµη της θάλασσας µέχρι το υψόµετρο των 1400 µ., σε µια έκταση 1040 εκταρίων.  

 

Η χαρουπιά (Ceratonia siliqua) καθώς επίσης και η αγριελιά (Olea europaea) είναι και τα δύο 

αειθαλή, µακρόβια, χαµηλά δέντρα, µε ύψος µέχρι 10 µέτρα, που φύονται είτε φυσικά, είτε 

τεχνητά σε καλλιέργειες από τη στάθµη της θάλασσας µέχρι το υψόµετρο των 800 µ. 

 

Μικρές αµιγείς συστάδες (60 εκταρίων) βαλανιδιάς (Quercus infectoria subsp. Veneris) 

απαντώνται στον Αγρό, την Παναγιά και σε άλλα χωριά στην Πάφο. Η βαλανιδιά µπορεί επίσης 

να βρεθεί ανάµικτη µε τον τρέµιθθο (Pistacia atlantica, 34 εκτάρια).   

   



 

 

76

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 
∆είκτης 4.2: Αναγέννηση 

 

Πλήρες κείµενο: Έκταση αναγεννόµενων οµήλικων και κηπευτών δασών ταξινοµηµένη µε 

βάση τον τύπο αναγέννησης   

 

Σκεπτικό: 

Τόσο η φυσική όσο και η τεχνητή αναγέννηση θεωρούνται ως εργαλεία για τη διατήρηση, 

συντήρηση και την προστασία του συνόλου των δασικών πόρων και της παραγωγικότητάς τους. 

Η φυσική αναγέννηση, αφ' ενός, συµβάλλει στη συντήρηση της γενετικής ποικιλότητας και στη 

συντήρηση της φυσικής σύνθεσης των ειδών, της δοµής και της οικολογικής δυναµικής. Η 

τεχνητή αναγέννηση, αφ' ετέρου, µπορεί να συµπληρώσει τη φυσική αναγέννηση όπου η 

τελευταία δεν είναι ή δεν µπορεί να εξασφαλίσει την ύπαρξη των δασικών συστάδων και τηn 

παραγωγικότητα των δασών στο διηνεκές.   

   

Οι τύποι αναγέννησης περιλαµβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:  

• Φυσική αναγέννηση 

• Φυσική αναγέννηση που ενισχύεται µε σπορά ή και φύτευση 

• Αναγέννηση µε φύτευση ή και σπορά 

• Βλάστηση λοχµών.  

 

Η επιτυχία της αναγέννησης των δασικών εκτάσεων µετά από ανθρώπινα προκληθείσες 

διαταραχές, όπως οι υλοτοµίες και οι πυρκαγιές, είναι µια καλή ένδειξη της βιώσιµης διαχείρισης 

των δασικών οικοσυστηµάτων.     

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Το δασοκοµικό σύστηµα που εφαρµόζεται για τη διαχείριση των κηπευτών δασών της Κύπρου 

είναι το επιλογικό σύστηµα, κατά το οποίο η ώριµη ξυλεία, συνήθως τα παλαιότερα και 

µεγαλύτερα δέντρα, είτε σαν µεµονωµένα και διεσπαρµένα άτοµα, είτε σε µικρές οµάδες 

(αθροίσµατα) αφαιρούνται σταδιακά σε σχετικά σύντοµα χρονικά διαστήµατα (χρόνος 
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περιφοράς: 10 - 15 χρόνια). Μ’ αυτό το σύστηµα, ενθαρρύνεται η συνεχής αναγέννηση και 

ανανέωση των δασικών συστάδων και διατηρείται η µορφή των κηπευτών δασών.  

Οι κανόνες προσήµανσης για στα Κρατικά ∆άση Τραχείας και Μαύρης Πεύκης της Κύπρου που 

έχουν αναθεωρηθεί το 1991, στοχεύουν στη διατήρηση της φυσικότητας των δασών µέσω της 

φυσικής αναγέννησης και επιδιώκουν την ανοµήλικη δοµή των συστάδων.   

 

Σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες εφαρµόζονται τρεις διαφορετικοί τύποι αναγεννητικών 

υλοτοµιών µε σκοπό την ενθάρρυνση της φυσικής αναγέννησης στις κηπευτές συστάδες. Αρχικά 

κατά την προπαρασκευαστική υλοτοµία αφαιρούνται µερικά ώριµα και υπερώριµα άτοµα, µε 

προτεραιότητα στα ογκωδέστερα, γηραιότερα και λιγότερο επιθυµητά άτοµα για την παραγωγή 

σπόρου, έτσι ώστε η συγκόµωση να µειωθεί γύρω στο 70%. Αργότερα, 10 – 15 χρόνια που είναι 

ο χρόνος περιφορά, εφαρµόζεται η υλοτοµία σποράς κατά την οποία αφαιρούνται και πάλι τα 

καχεκτικότερα και γηραιότερα δέντρα µειώνοντας έτσι ακόµα περισσότερο τη συγκόµωση στο 

50%. Η υλοτοµία σποράς στοχεύει στην προετοιµασία του εδάφους για φύτρωση των σπόρων 

και ανάπτυξη των αρτιφύτρων.  Κατά την τελική υλοτοµία, την φωτοδότιδα, που γίνεται 10 - 15 

χρόνια µετά την υλοτοµία σποράς, αποµακρύνονται όλα τα εναποµείναντα δέντρα για 

απελευθέρωση της νεοφυτείας ή / και για την εγκατάσταση τεχνητής αναγέννησης, όπου η 

φυσική αναγέννηση δεν είναι επιτυχής ή ικανοποιητική.    

 

Στις περιπτώσεις που δεν εµφανίζεται φυσική αναγέννηση εντός ενός σχετικά αποδεκτού 

χρονικού πλαισίου ή όταν η αναγέννηση είναι φτωχή τότε πραγµατοποιείται φυτεία ή σπορά για 

συµπλήρωση και επιτάχυνση της αναγεννητικής διαδικασίας.   

 

Σε περιπτώσεις δασικής πυρκαγιάς και όταν υπάρχουν αρκετά δέντρα σπορείς οµοιόµορφα 

διασκορπισµένα στην καµένη έκταση, η περιοχή αφήνεται για ένα λογικό χρονικό διάστηµα, 

συνήθως 5 έως 7 χρόνια µε στόχο τη φυσική αναγέννησή της από το διαθέσιµο σπόρο. Η τραχεία 

πεύκη είναι προσαρµοσµένη στις συνθήκες πυρκαγιάς και αναπαράγεται επιτυχώς  µετά από 

πυρκαγιά σε παρθένες δασικές συνθήκες (Boydak, 1993). Εάν η φυσική αναγέννηση αποτύχει,  

εφαρµόζεται φύτευση ή σπορά.   

 

Στα βαθιά, εύφορα εδάφη και όταν η κλίση είναι κατάλληλη, εφαρµόζεται µηχανική 

καλλιέργεια. Κατά τη φύτευση χρησιµοποιούνται ιθαγενή είδη δέντρων, µε κατάλληλη 

προέλευση, τα οποία παράγονται στα δασικά φυτώρια σε σακούλια πολυουρεθάνης. Εκεί όπου 
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υπάρχουν εδάφη µε απότοµες κλίσεις κατασκευάζονται µε ελαφρά µηχανήµατα  βαθµίδες, όπως 

για παράδειγµα µικρά καρατόνια και ακολουθεί φύτευση σε λάκκους. Σε ρηχά χώµατα, η 

εφαρµογή διαφόρων µεθόδων σποράς είναι συνήθως αναπόφευκτη. 

 
Φύτευση και σπορά έχει επίσης χρησιµοποιηθεί για βελτίωση της συγκόµωσης υφιστάµενων 

αραιών συστάδων σε διάφορες δασικές περιοχές του νησιού.    

 
Επιτυχηµένες χρονιές φυσικής και τεχνητής αναγέννησης, σ’ αυτή τη ζεστή και ξηρή περιοχή της 

Μεσογείου,  συµπίπτουν συνήθως µε ευνοϊκές περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων κατά τα πρώτα 

χρόνια της ανάπτυξης των φυτών. Η  συντήρηση των νέων φυτειών και ειδικότερα η άρδευση 

τους είναι απαραίτητη κατά τα τρία πρώτα χρόνια µετά την εγκαθίδρυσή τους.    

 
Πίνακας 4.2.1 

Έκταση Κρατικών ∆ασών που έγινε σπορά ή φύτευση για αναγεννητικούς σκοπούς 

 Φύτευση Σπορά Σύνολο 

Έτος Έκταση σε εκτάρια Έκταση σε εκτάρια  Έκταση σε εκτάρια  

1993 0,0 394,1 394,1

1994 74,2 239,1 313,3

1995 14,6 220,3 234,9

1996 71,5 274,1 345,6

1997 45,1 232,8 277,9

1998 26,1 221,6 247,7

1999 46,7 174,5 221,2

2000 43,8 157,7 201,5

2001 128,0 440,7 568,7

2002 79,0 179,5 258,5

Σύνολο 529,0 2534,4 3063,4
Πηγή: Τµήµα ∆ασών 

Οι εκτάσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα έχουν αναγεννηθεί τεχνητά µε φύτευση ή 

σπορά. Αυτές είναι, είτε περιοχές όπου η φυσική αναγέννηση έχει αποτύχει µετά από πυρκαγιά ή 

βαριές υλοτοµίες, είτε είναι χαλίτικες εκτάσεις οι οποίες έχουν κηρυχθεί από το Υπουργικό 

Συµβούλιο σε κρατικά δάση και έχουν δασωθεί. Επίσης κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου 

έκταση 281,3 εκταρίων χαλίτικης γης έχει δασωθεί µε φύτευση (112 εκτάρια) και σπορά (169,3) 

αλλά δεν έχει ακόµα κηρυχθεί σε κρατική δασική γη.    
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Φυτείες έχουν γίνει στο 17 % περίπου της συνολικής έκτασης των περιοχών που έχουν 

αναδασωθεί. Το υπόλοιπο 83% των εκτάσεων αυτών έχουν αναδασωθεί µε άλλες µεθόδους, 

όπως τη χειρωνακτική σπορά. Τα εδάφη σ’ αυτές τις περιοχές είχαν προετοιµαστεί µηχανικά µε 

σκοπό τη βελτίωση της βλάστησης του σπόρου, την καλύτερη επιβίωση των σποροφύτων και τη 

µείωση του πρόωρου ανταγωνισµού µεταξύ των φυτών.  

 

Πίνακας 4.2.2 

Έκταση Κρατικών ∆ασών στα οποία έγινε µηχανική ή χειρονακτική προετοιµασία του 

εδάφους  

 Μηχανική προετοιµασία  Χειρονακτική προετοιµασία 

Έτος Έκταση σε εκτάρια Έκταση σε εκτάρια  

1993 354,3 37,6

1994 268,3 44,8

1995 187,8 47,1

1996 258,9 86,7

1997 275,4 2,5

1998 237,2 10,5

1999 198,1 27,1

2000 188,2 13,3

2001 408,2 160,5

2002 258,5 0

Σύνολο 2334,9 430,1
Πηγή: Τµήµα ∆ασών 

 

Οι περιοχές που έχουν αναδασωθεί τεχνητά, κυρίως µετά από τις πυρκαγιές του 1974, αποτελούν 

σηµαντικό ποσοστό της συνολικής έκτασης των δασών και ανέρχονται σε 20438,7 εκτάρια ή 

2,21% της συνολικής έκτασης του νησιού.  

 

Με βάση τους κανόνες προσήµανσης που υιοθετήθηκαν το 1991, επιδιώκεται η φυσική 

αναγέννηση των δασών, στα οποία γίνονται υλοτοµίες.    
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 
∆είκτης 4.3: Φυσικότητα 

 

Πλήρες κείµενο: Έκταση δασών και άλλων δασικών εκτάσεων που ταξινοµείται µε βάση τις 

κατηγορίες "παρθένο ή ανεπηρέαστο από τον άνθρωπο",  "ηµιφυσικό" και "φυτείες", ανά δασικό 

τύπο 

 

Σκεπτικό: 

Ο βαθµός φυσικότητας των δασικών οικοσυστηµάτων αποτελεί ένδειξη της έντασης των 

ανθρώπινων επεµβάσεων πάνω σ’ αυτά. Ο βαθµός χρήσης των δασών και των δασικών 

οικοσυστηµάτων χαρακτηρίζεται όχι µόνο από την αλλαγή των δοµών αλλά και από τις αλλαγές 

στις φυτοκοινωνίες. Η σύνθεση και η δοµή των συστάδων και δασικών οικοσυστηµάτων 

καθορίζουν τη λειτουργική ποικιλοµορφία και ορίζουν τη βιολογική ποικιλότητα µιας περιοχής. 

Η ύπαρξη παρθένων δασών και άλλων δασικών εκτάσεων όπου οι φυσικές διαδικασίες και τα 

είδη παραµένουν ανεπηρέαστα ή έχουν αποκατασταθεί, είναι αναγκαία και σηµαντική για τη 

διατήρηση και την κατανόηση των οικολογικών αρχών, αλλά και για τη διαµόρφωση των 

διαχειριστικών προτεραιοτήτων και του σχεδιασµού των δασοκοµικών επεµβάσεων.  

 

Τα ηµιφυσικά δάση έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν στη φυσική 

δυναµική αλλά και στη βιοποικιλότητα να είναι πιο κοντά στο αρχικό οικοσύστηµα. Οι φυτείες 

αντιπροσωπεύουν συνήθως διαφορετικά οικοσυστήµατα, µε τεχνητή δυναµική και 

φυτοκοινωνίες που διαφέρουν από το αρχικό οικοσύστηµα. Στον ευρωπαϊκό χώρο τα 

περισσότερα δάση είναι "ηµιφυσικά".    

 

Ποσοτικός ∆είκτης:  

Σύµφωνα µε τους ορισµούς του TBFRA 2000:  

• Παρθένο δάσος ή δάσος ανεπηρέαστο από τον άνθρωπο είναι αυτό που χαρακτηρίζεται 

από φυσική δασική δυναµική, όπως φυσική σύνθεση δέντρων, νεκρό ξυλώδη όγκο, 

φυσική δοµή ηλικίας, φυσικές διαδικασίες αναγέννησης, έκταση αρκετά µεγάλη για 

διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών, και δεν έχει επηρεαστεί από καµία γνωστή 

σηµαντική ανθρώπινη επέµβαση ή όπου η τελευταία σηµαντική ανθρώπινη επέµβαση 
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έχει γίνει πολύ παλιά έτσι ώστε η φυσική σύνθεση των ειδών και οι διαδικασίες να έχουν 

επανεγκαθιδρυθεί.   

 

• Οι φυτείες είναι δασικές εκτάσεις που εγκαθιδρύθηκαν µε φύτευση ή / και σπορά, κατά 

την προσπάθεια δάσωσης ή αναδάσωσης. Σ’ αυτές δυνατό να έχουν χρησιµοποιηθεί 

ξενικά ή ιθαγενή είδη και είναι εντατικά διαχειριζόµενες εκτάσεις. Αποτελούν οµήλικες 

συστάδες οι οποίες απαρτίζονται από ένα ή δύο είδη φυτεµένα σε κανονικά διαστήµατα. 

Φυτείες που δεν υφίστανται εντατική διαχείριση για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

θεωρούνται ως ηµιφυσικές.  

 

• Τα ηµιφυσικά δάση είναι δάση που δεν είναι ούτε παρθένα αλλά ούτε φυτείες, όπως 

καθορίζονται πιο πάνω.    

 

Σύµφωνα µε τους ορισµούς αυτούς, τα περισσότερα από τα δάση της Κύπρου είναι ηµιφυσικά.  

21507 εκτάρια ταξινοµήθηκαν ως φυσικά, 362571 εκτάρια ως ηµιφυσικά και µόνο 1396 εκτάρια 

ως φυτείες.   

 

Πίνακας 4.3.1    

Ταξινόµηση των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων ανάλογα µε την προέλευσή τους.  

Έτος 1999 
 Έκταση 
(εκτάρια) 

 

Α.  ∆άσος ανενόχλητο από τον άνθρωπο 
Β.  Ηµιφυσικά δάση  
Γ.   Φυτείες  

21507
362571

1396
Σύνολο      385474 

Πηγή: Τµήµα ∆ασών 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 

∆είκτης 4.4:  Ξενικά είδη δέντρων 

  

Πλήρες κείµενο: Έκταση δασών και άλλων δασοκαλυµµένων εκτάσεων όπου επικρατούν 

ξενικά είδη δέντρων 

 
Σκεπτικό: 

Μη γηγενή είδη δέντρων έχουν εισαχθεί και φυτευτεί σε πολλές χώρες για διάφορους λόγους, 

όπως δασοπονικούς ή κηπουρικούς. Τα ξενικά είδη δέντρων αποτελούν σηµαντικό ποσοστό σε 

πολλές χώρες αλλά, µέσω των οικολογικών χαρακτηριστικών τους όπως την ανταγωνιστική τους 

ικανότητα, µπορούν να αλλάξουν τη δυναµική των δασικών οικοσυστηµάτων.  

 
Τα τελευταία χρόνια, έχει διακριβωθεί ότι τα ξενικά και εισαγόµενα είδη αποτελούν σηµαντική 

απειλή για τα ιθαγενή είδη και γενικά τα οικοσυστήµατα µιας χώρας. Πιο συγκεκριµένα 

επηρεάζουν τη σύνθεση των ειδών, τη δοµή και τη λειτουργική ποικιλοµορφία τους, τις 

διαδικασίες εντός των οικοσυστηµάτων, απειλούν την ύπαρξη ιθαγενών ειδών και έχουν 

σηµαντικές οικονοµικές επιδράσεις. 

 
Ποσοτικός δείκτης:  

Ξενικά είδη δέντρων έχουν εισαχθεί στην Κύπρο για διάφορους λόγους όπως για παράδειγµα 

πειραµατικούς, διακοσµητικούς, υγείας (κυρίως για µείωση των επιπτώσεων από την ελονοσία), 

παραγωγής ξυλείας και άλλους. Ξενικά είδη έχουν χρησιµοποιηθεί για περισσότερο από ένα 

αιώνα για βελτίωση υποβαθµισµένων περιοχών, δάσωση αγροτικών και περιαστικών περιοχών 

και τη δηµιουργία φυτειών κατά µήκος οδικών αρτηριών.  

 
Η ευρεία χρήση κωνοφόρων και πλατύφυλλων, τόσο ιθαγενών όσο και ξενικών ειδών, σε 

διάφορες αναδασώσεις προωθήθηκε από την αποικιακή δασική πολιτική όπως αναφέρεται σε 

κείµενο που γράφτηκε από τον Chapman, ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ασών κατά την δεκαετία 

του 1950 και που δηµοσιεύθηκε σε δασικό περιοδικό το 1948. Σύµφωνα µε την τότε δασική 

πολιτική, τα δηµοφιλέστερα είδη κωνοφόρων δέντρων στις αναδασώσεις ήταν, η τραχεία πεύκη 

(Pinus brutia), η χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis), η ήµερη πεύκη (Pinus pinea), η πεύκη των 

καναρίων (Pinus canariensis) και το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens). Τα δηµοφιλέστερα 

είδη πλατύφυλλων δέντρων ήταν, τα διάφορα είδη ευκαλύπτου, η ακακία (Acasia cyanophylla), 
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η καζουαρίνα (Casuarina equisetifolia), η ψευδοακακία (Robinia pseudoacacia), η λεύκη 

(Populus alba), η καλλιτρίδα (Tetraclinis articulata) και άλλα.    

 

Ακόµη και µετά την ανεξαρτησία της Κύπρου (1960), εισαχθέντα είδη δέντρων έχουν 

χρησιµοποιηθεί στις διάφορες αναδασώσεις σε όλο το νησί. Τα πιο κοινά είδη καθώς και οι 

περιοχές, όπου αυτά χρησιµοποιήθηκαν φαίνονται στους πίνακες 4.4.1 και 4.4.2 πιο κάτω.     

 

Πίνακας 4.4.1 

Κύρια είδη κωνοφόρων και πλατυφύλλων δέντρων που έχουν εισαχθεί στην Κύπρο 

Κωνοφόρα  Πλατύφυλλα 
Pinus halepensis 
Pinus pinea 
Pinus canariensis 

Eucalyptus camaldulensis 
Eucalyptus gomphocephala 
Eucalyptus torquata 
Acacia cyanophylla 
Robinia pseudoacacia 
Tetraclinis articulata 

 Πηγή: Τµήµα ∆ασών  

Πίνακας 4.4.2 

Αναδασώσεις µε ξενικά είδη  

Περιοχή  Είδος Έκταση  
εκτάρια 

Κόσιη και γύρω 
περιοχές 

Pinus halepensis, Acacia, Cupresus spp. 
Eucalyptus species 

832 
27 

Πάρκο 
Αθαλάσσας 

Pinus pinea, Pinus halepensis  
Eucalyptus species 
Acacia cyanophylla 
Casuarina equisetifolia 
Pines, Acacia, Eucalypts 

74 
77 
4 
1 

158 
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

Pinus pinea 
Eucalyptus species 
Eucalyptus-Acacia  
Pinus pinea και άλλα είδη  

32 
7 
1 
2 

Φασούρι  Eucalyptus species  137 
Σύνολο 1359 

Πηγή: Τµήµα ∆ασών  

 

Άτοµα ελάτης (Abies cephalonica), σεκόγιας (Sequoia sempervirens και Sequoiadendron 

giganteum), ψευδοακακία (Robinia pseudoacacia) και µερικά άλλα µπορούν επίσης να 

απαντηθούν κατά µήκος οδικών αρτηριών.    
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∆ιάφορα ξενικά είδη έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί για πειραµατικούς σκοπούς όπως φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί:    
 
Πίνακας 4.4.3 
Πειραµατικές επιφάνειες µε ξενικά είδη που έχουν εγκατασταθεί από το Τµήµα ∆ασών από 
το 1960  

Α/Α Περιοχή  Έτος 
Εγκατάστασης  Είδη που χρησιµοποιήθηκαν Έκταση

εκτάρια  

1. Ξεροπηγή 1966 P. pinaster, P. brutia, P. maricata, P. taeda, 
P. willichiana, P. halepensis, P. eldarica 1 

2. ∆ιόριος 1967 E. camaldulensis 2 

3. Λακοβούναρα 1971 E. astringens, E. brockwayi, E. occidentalis, 
E. sargentii 1,5 

4. Μοντέσι 
(Τρόοδος) 1974 P. brutia, P. halepensis, P. radiata 4 

5. Ληστόβουνος 
(Λεµεσός) 1976 

E. camaldulensis, E. gomphocephala E. 
grandis E. astringens, E. brockwayi, E. 

occidentalis, E. sargentii 
3,5 

6 Ξερός (Πάφος) 1977 
E. camaldulensis, E. gomphocephala, E. 

grandis,             E. astringens, E. 
brockwayi, E. occidentalis, E. sargentii 

3,5 

7. Σωτήρα 1977 

E. camaldulensis, E. gomphocephala, E. 
grandis,             E. astringens, E. 

occidentalis, E. sargenti, P. halepensis, P. 
brutia, Cupressus sempervirens, Casuarina 

glauca,  P .pinea, Acacia melanoxylon, 
Acacia cyanophylla, Picea omorika, 

Quercus coccifera, Quercus calliprinos, 
Quercus inthaburensis, Cedrus brevifolia 

4,5 

8. Προφάλι 1977 

E. camaldulensis, E. gomphocephala, E. 
grandis,             E. astringens, E. 

occidentalis, E. sargentii, P. maritima, P. 
halepensis, P. brutia, Cupressus 

sempervirens, Robinia pseudoacacia, 
Casuarina glauca, Melia azedarach. 

4,5 

9. Φρέναρος 1977 

E. camaldulensis, E. gomphocephala, E. 
grandis,             E. astringens, E. 

occidentalis, E. sargenti, P. maritima, P. 
halepensis, P. brutia, C. sempervirens, P. 

pinea. 

4 

10. Ξερός 1977 
P. radiata, P. brutia, Cedrus brevifolia, C. 

sempervirens, Sequoia sempervirens, 
X’’Cupressosyparis leylandii 

1 

11. Προφάλι 1978 P. eldarica, P. canariensis, P. halepensis, 
P. brutia 0,5 

12. Σωτήρα 1978 P. eldarica, P. canariensis, P. halepensis, 
P. brutia 1 

13. Σταυροβούνι 1978 P. brutia, P. halepensis, P. pinea, 
Cupressus sempervirens. 1 

14. Ατράτσα 1978 E. camaldulensis, E. viminalis,  E. 
dulympleana 0,5 

15. Μεγάλη Μούτη  1979 

E. brockwayii, E. camaldulensis, E. 
occidentalis,  

E. gomphocephala, E. grandis,   E. 
astringens, E. camaldulensis,  

E. cornuta, E. stricklandii, E.sargenti, 
E. lesouefii,  E. tereticornis 

7 

16. 
Άγιος 

Γεώργιος 
Αλαµάνου 

1998 
E. gomphocephala, Robinia pseudoacasia, 

Casuarina equisetifolia, Tetraclinis 
articulate, Morrus spp. 

1 

 Σύνολο 37 
      Πηγή: Τµήµα ∆ασών 
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Το 1967, το Τµήµα ∆ασών εγκατέστησε σειρά πειραµατικών επιφανειών για να µελετήσει την 

ικανότητα της διαγώνιας αναπαραγωγής τραχείας και χαλεπιού πεύκης. Τα πειράµατα έδειξαν 

ότι τα υβρίδια πρώτης γενιάς είχαν καλύτερα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και καλύτερη 

προσαρµοστικότητα από τους γονείς τους. Σε αντίθεση όµως, τα άτοµα δεύτερης και τρίτης 

γενιάς είχαν κατώτερα χαρακτηριστικά από τους γονείς τους. Κατά τη διάρκεια της ίδιας 

περιόδου (1960 – 1991), η χρήση φυτών και σπόρου υβριδίων τραχείας Χ χαλεπιού πεύκης σε 

αναδασώσεις ήταν συχνό φαινόµενο. Πρόσφατα όµως και για να αποφευχθεί η γενετική ρύπανση 

των γηγενών πεύκων, όλα αυτά τα άτοµα έχουν αποµακρυνθεί από τις δασικές περιοχές.    
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 
∆είκτης 4.5: Όγκος νεκρού ξύλου στα δάση  

 

Πλήρες κείµενο: Όγκος ιστάµενων και κατακείµενων νεκρών δέντρων στα δάση και άλλες 

δασοκαλυµµένες εκτάσεις 

 

Σκεπτικό: 

Νεκρά ιστάµενα και κατακείµενα δέντρα αποτελούν βιότοπο για ένα ευρύ φάσµα οργανισµών. 

Μετά την αποσύνθεση του, ο νεκρός όγκος αποτελεί σηµαντικό συστατικό των δασικών εδαφών.    

 

Πολλοί οργανισµοί εξαρτώνται, κατά τη διάρκεια κάποιου µέρους του κύκλου ζωής τους, από το 

νεκρό ξύλο ή τους µύκητες και άλλους οργανισµούς που ζουν σ’ αυτό. Πολλές φορές, λόγω της 

έλλειψης νεκρού όγκου ξυλείας µέσα στα δάση, πολλά από αυτά τα εξαρτώµενα είδη τίθενται σε 

κίνδυνο.   

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Πίνακας 4.5.1 

Αριθµός νεκρών δέντρων τραχείας πεύκης και ξυλώδης όγκος τους στα παραγωγικά δάση 

Περίοδος Αριθµός νεκρών 
δέντρων ανά 
εκτάριο 

Ποσότητα ξυλείας 
νεκρών δέντρων  

m3/εκτάριο 
1981 – 1991 

1991 – 2001 

1,28 

2,50 

0,72 

0,95 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών 

 

Οι τιµές που δίνονται στον πιο πάνω πίνακα (αριθµός νεκρών δέντρων ανά εκτάριο και όγκος 

ξυλείας  νεκρών δέντρων σε m3/εκτάριο) είναι βασισµένες σε µετρήσεις που έγιναν κατά την 

τελευταία δασική απογραφή και αναφέρονται µόνο στα ιστάµενα δέντρα µέσα στα παραγωγικά 

δάση της Κύπρου. ∆υστυχώς, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τον αριθµό και τον όγκο των 

κατακείµενων δέντρων µέσα στα δάση. Αριθµός δέντρων που πεθαίνουν στο δάσος από 

διάφορες αιτίες (ασθένειες, προσβολές εντόµων, δυσµενείς καιρικές συνθήκες κ.λπ) παραµένει 
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ιστάµενος στα δάση. Αυτό συµβάλλει στη συντήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας αφού το 

νεκρό ξύλο στο δάσος αποτελεί ενδιαίτηµα εντόµων, µυκήτων και εντοµοφάγων πτηνών.  

 

Στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό και τον ξυλώδη όγκο νεκρών δέντρων στα Εθνικά ∆ασικά 

Πάρκα και Περιοχές Προστασίας της Φύσης δεν έχουν µέχρι στιγµής συλλεγεί. Με βάση την 

εµπειρία µας αλλά και µετά από παρατηρήσεις πεδίου, ο αριθµός και ο ξυλώδης όγκος των 

νεκρών δέντρων σ’ αυτές τις κατηγορίες των δασών είναι πολύ µεγαλύτερος από τις αντίστοιχες 

τιµές στα παραγωγικά δάση. Η νεκρή ξυλεία σ’ αυτά τα δάση αποτελεί βιότοπο ξυλοφάγων και 

φλοιοφάγων εντόµων, σαπροφυτικών µυκήτων, πουλιών και µικρών ζώων.  

 

Ο αριθµός νεκρών δέντρων στα δάση αυξάνεται κυρίως κατά την περίοδο ξηρασίας.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 
∆είκτης 4.6: Γενετικοί πόροι 

 

Πλήρες κείµενο: Εκτάσεις µε κύριο στόχο διαχείρισης τη διατήρηση, συντήρηση και 

αξιοποίηση των δασικών γενετικών πόρων καθώς και την παραγωγή σπόρου  

 

Σκεπτικό: 

Η γενετική ποικιλοµορφία αποτελεί τη θεµελιώδη πηγή βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα. Οι 

γενετικοί πόροι των διαφόρων ειδών πρέπει να διατηρηθούν για το µέλλον, για να εξασφαλίζουν 

το εύρος των γενετικών λιµνών και για να επιτρέπουν τη χρήση των καλύτερων προελεύσεων.  Η 

απώλεια ποικιλότητας µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή και στην 

προσαρµογή των πληθυσµών, κατά την αλλαγή του κλίµατος.       

 

Ποσοτικός ∆είκτης:  

Οι γενετικοί πόροι και η γενετική ποικιλότητα προστατεύονται σε όλα τα δάση της Κύπρου αλλά 

ιδιαίτερα:  

• Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης και στα Εθνικά ∆ασικά Πάρκα, µε ειδικό καθεστώς 

διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας  

• Στις Μόνιµες ∆ασικές Περιοχές, είτε µέσω της προώθησης της φυσικής αναγέννησης, 

είτε µέσω της τεχνητής αναγέννησης και της χρησιµοποίησης σπόρου από προελεύσεις 

µε τις ίδιες ή παρόµοιες οικολογικές συνθήκες µε την περιοχή προς αναδάσωση ή 

χρησιµοποιώντας σπορόφυτα που έχουν παραχθεί από σπόρο ανώτερης ποιότητας 

 

Η επιτόπια συντήρηση γονιδίων εξασφαλίζεται επίσης µε τον προσδιορισµό σπορο-παραγωγών 

συστάδων σε όλες τις κλιµατολογικές και υψοµετρικές ζώνες των δασών της Κύπρου. Οι περί 

Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόµοι του 1991 και του 

2003 καθώς επίσης και Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού Κανονισµοί του 2003, καθορίζουν µια σειρά κριτηρίων σχετικά µε την επιλογή αυτών των 

συστάδων. Τα κριτήρια αναφέρονται στην προέλευση, στη γενετική αποµόνωση, στο µέγεθος 

του πληθυσµού, στην ηλικία, στην οµοιοµορφία, στην προσαρµοστικότητα, στην υγεία και 

αντίσταση, στην αυξητική ρώµη,  στην ποιότητα ξύλου, στα αυξητικά χαρακτηριστικά της 
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συστάδας και άλλα. Το Τµήµα ∆ασών αξιολογεί αυτή την περίοδο σειρά συστάδων τραχείας 

πεύκης µέσα στα κρατικά δάση, µε σκοπό την ανακήρυξη τους σε σποροπαραγωγές, για την 

παροχή καλού ποιοτικά σπόρου για σκοπούς αναδασώσεων.    

 

Η συντήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων επιτυγχάνεται επίσης µέσω της 

εγκατάστασης σποροπαραγωγών κήπων και τραπεζών κλώνων.   

 

Το Τµήµα ∆ασών έχει εγκαταστήσει σειρά σποροπαραγωγών κήπων τραχείας πεύκης για να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες σε γενετικά άριστο σπόρο που χρησιµοποιείται στις αναδασώσεις.  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους σποροπαραγωγούς κήπους δίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα:  

 

Πίνακας 4.6.1 

Σποροπαραγωγοί κήποι στην Κύπρο  

Α/Α Τοποθεσία  Έτος 
Εγκατάστασης 

Είδος  Αριθµός 
κλώνων 

Αριθµός 
∆έντρων 

Έκταση 
(εκτάρια) 

1 Μόρφου 1962 Pinus brutia 20 400 1,0 

2 Βατυλή  1967 Pinus brutia 40 800 2,0 

3 Αθαλάσσα  1975 Pinus brutia 100 2800 16,0 

Σύνολο 19,0  

Πηγή: Τµήµα ∆ασών  

 

Εκτός από τους πιο πάνω σποροπαραγωγούς κήπους, το Τµήµα ∆ασών έχει εγκαταστήσει και 

µια τράπεζα κλώνων τραχείας πεύκης, έκτασης 2 εκταρίων. Η τράπεζα βρίσκεται στην 

Αθαλάσσα και αποτελείται από 850 δέντρα 174 διαφορετικών κλώνων.   

 

Η  συντήρηση της υψηλής γενετικής ποικιλοµορφίας των ειδών των δέντρων εξασφαλίζει την 

πλήρη προσαρµοστικότητα των δασών της Κύπρου στις µεταβαλλόµενες περιβαλλοντικές 

συνθήκες.   
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 
∆είκτης 4.7: Μορφές τοπογραφίας 

 

Πλήρες κείµενο: Μορφές τοπογραφίας στις περιοχές που καλύπτονται από δάση 

 

Σκεπτικό: 

Η απώλεια βιοποικιλότητας έχει αποδοθεί στην απώλεια βιοτόπων, στον τεµαχισµό των δασικών 

εκτάσεων και τη δηµιουργία µικρών και αποµονωµένων τεµαχίων. Ο τεµαχισµός των δασικών 

εκτάσεων έχει σηµαντική επιρροή στο βιόκοσµο, τόσο στη χλωρίδα όσο και στην πανίδα και 

διαταράσσει τις οικολογικές διαδικασίες εντός των περιοχών αυτών. Οι επιδράσεις του 

τεµαχισµού ποικίλουν ανάλογα µε την απόσταση των αποµονωµένων τεµαχίων από την κύρια 

δοµή τοπίων και τη συνδετικότητά τους µε άλλα παρόµοια τεµάχια. Η µελέτη των µορφών 

τοπογραφίας στις περιοχές που καλύπτονται από δάση παρέχει πληροφορίες για το µέγεθος, τη 

µορφή και την κατανοµή των δασών στο χώρο ως επίσης και για τη δυνατότητα ενός τοπίου για 

παροχή δασικών βιοτόπων.   

 

Ποσοτικός δείκτης: 

Ο άνθρωπος έχει τροποποιήσει το περιβάλλον του για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Στο 

βωµό της ανάπτυξης, µεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν θυσιαστεί για τη δηµιουργία  γεωργικών, 

βιοµηχανικών και άλλων περιοχών.  

 

Τεµαχισµός δασικών εκτάσεων έχει παρατηρηθεί ειδικά κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 

αιώνα. Οι ραγδαίες αλλαγές στην οικονοµία του νησιού κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού 

του 20ού αιώνα, µετέτρεψαν το γεωργικό νησί σε χώρα υπηρεσιών και παροχής ευκαιριών για 

τουρισµό µε καταλυτικές επιδράσεις στη φυσιογνωµία πολλών περιοχών και κυρίως της 

αγροτικής υπαίθρου. Αµιγείς συστάδες λατζιάς και πεύκων έχουν τεµαχιστεί στο βωµό της 

ανάπτυξης.   

 

Η αλλαγή στη χρήση της γης είναι σήµερα η κύρια αιτία του κατατεµαχισµού των τοπίων. Σε 

αντίθεση ο δασικός νόµος δεν επιτρέπει την αλλαγή χρήσης γης στα κρατικά δάση. Η προστασία 

των τοπίων και των φυσικών τους χαρακτηριστικών στοιχείων αποτελεί κύριο διαχειριστικό 
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στόχο στις κρατικές δασικές περιοχές. Τεµαχισµός των δασικών τοπίων µπορεί να παρατηρηθεί 

µόνο σε ιδιωτικές περιοχές κυρίως λόγω της απουσίας οποιασδήποτε νοµοθεσίας που να 

απαγορεύει την αλλαγή χρήσης.     
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 
∆είκτης 4.8: Απειλούµενα δασικά είδη 

   

Πλήρες κείµενο: Αριθµός απειλούµενων δασικών ειδών, που ταξινοµείται σύµφωνα µε τον 

κόκκινο κατάλογο του IUCN και τις κατηγορίες του σε σχέση µε το συνολικό αριθµό δασικών 

ειδών 

 

Σκεπτικό: 

Η συνήθης µορφή µείωσης της βιοποικιλότητας είναι η απώλεια ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η 

επιβράδυνση του ρυθµού εξάλειψης των ειδών λόγω ανθρωπογενών παραγόντων αποτελεί 

βασικό στόχο συντήρησης της βιοποικιλότητας. Οι αλλαγές στους πληθυσµούς των δασικών 

ειδών µπορούν επίσης να προειδοποιήσουν για αλλαγές στις ζωτικές λειτουργίες των δασικών 

οικοσυστηµάτων.    

 

Η γεωγραφική κατανοµή των περισσοτέρων απειλούµενων ειδών περιορίζεται σε µερικές µόνο 

χώρες. Εποµένως, ο δείκτης αυτός είναι εξαιρετικά σηµαντικός για τη διαπίστωση της 

εφαρµογής της αειροφικής διαχείρισης των δασών σε εθνικό επίπεδο.   

 

Ποσοτικός ∆είκτης:  

Ο αριθµός απειλούµενων ειδών δίνει πληροφορίες για τη σπανιότητα των φυτών, των ζώων και 

άλλων οργανισµών στην Κύπρο. Τα απειλούµενα δασικά είδη είναι ταξινοµηµένα στις 

ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες βασισµένες στον κόκκινο κατάλογο του IUCN:  

• Ευπαθή είδη: πιθανόν να ενταχθούν στην κατηγορία των κινδυνευόντων ή αυστηρώς 

κινδυνευόντων ειδών στο εγγύς µέλλον εάν οι προκαλούντες της απειλής λόγοι 

συνεχίσουν 

• Κινδυνεύοντα είδη: όχι αυστηρά κινδυνεύοντα ή υπό εξαφάνιση είδη, αλλά 

αντιµετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο εξάλειψης στο άµεσο µέλλον 

• Αυστηρώς κινδυνεύοντα είδη: αντιµετωπίζουν έναν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εξάλειψης 

στο άµεσο µέλλον 

• Υπό εξαφάνιση είδη: δεν έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών 
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Προς το παρόν είναι σε εξέλιξη λεπτοµερής καταγραφή όλων των δασικών ειδών µε απότερο 

στόχο την ετοιµασία του “Κόκκινου Βιβλίου της Κύπρου”. Εποµένως, δεν είναι ακόµα δυνατό 

να αξιολογηθεί η επικινδυνότητα της εξαφάνισης των ειδών, αφού οι µελέτες δεν έχουν ακόµα 

ολοκληρωθεί. 

 

Από τα µέχρι τώρα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι, απειλούνται 59 είδη των οποίων η 

επιβίωση εξαρτάται από τα δάση κατά τη διάρκεια κάποιας περιόδου του κύκλου ζωής τους. 

Αυτά είναι 5 είδη θηλαστικών, 16 είδη πουλιών, 5 είδη ερπετών, 3 είδη αµφιβίων, 1 είδος 

ψαριού, 4 είδη ασπόνδυλων και 25 είδη φυτών. Τα απειλούµενα αυτά είδη κατατάσσονται σε 

τέσσερις κατηγορίες επικινδυνότητας σύµφωνα µε τον κόκκινο κατάλογο του IUCN.  

 

Πίνακας 4.8.1 

Απειλούµενα είδη φυτών  

Αριθµός ειδών: 1975

Αριθµός ευπαθών ειδών:   

Αριθµός κινδυνευόντων ειδών: 

Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων ειδών:    

Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

14 

11 

0 

0 

 

Πίνακας 4.8.2 

Απειλούµενα είδη µυκήτων και βρυόφυτων   

A. Μύκητες            Αριθµός ειδών:       

                               Αριθµός ευπαθών ειδών:   

                               Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών: 

                               Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:

                    Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

100 

0 

0 

0 

0 

B. Βρυόφυτα           Αριθµός ειδών:       

                               Αριθµός ευπαθών ειδών:   

                               Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών: 

                               Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:

                    Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

50 

0 

0 

0 

0 

 

 



 

 

94

Πίνακας 4.8.3 

Απειλούµενα είδη ζώων 

Αριθµός ειδών: 32 

Αριθµός ευπαθών ειδών:   

Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών: 

Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:    

Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

1 

3 

1 

0 

 

Πίνακας 4.8.4 

Απειλούµενα είδη πτηνών 

Αριθµός ειδών: 363 

Αριθµός ευπαθών ειδών:   

Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών: 

Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:    

Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

7 

4 

4 

1 

 

Πίνακας 4.8.5 

Απειλούµενα είδη ερπετών   

Αριθµός ειδών: 24 

Αριθµός ευπαθών ειδών:   

Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών: 

Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:    

Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

1 

1 

3 

0 

 

Πίνακας 4.8.6 

Απειλούµενα είδη αµφίβιων 

Αριθµός ειδών: 3 

Αριθµός ευπαθών ειδών:   

Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών: 

Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:    

Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

0 

3 

0 

0 
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Πίνακας 4.8.7 

Απειλούµενα είδη ψαριών γλυκού νερού  

Αριθµός ειδών: 15 

Αριθµός ευπαθών ειδών:   

Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών: 

Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:    

Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

0 

0 

0 

0 

 
Πίνακας 4.8.8 

Απειλούµενα είδη ψαριών  

Αριθµός ειδών: 152 

Αριθµός ευπαθών ειδών:   

Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών: 

Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:    

Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

0 

1 

0 

0 

 
Πίνακας 4.8.9 

Απειλούµενα είδη ασπόνδυλων   

A. Insecta:         Αριθµός ειδών:   

                           Αριθµός ευπαθών ειδών:   

                           Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών: 

                           Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:    

                           Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

3000 

0 

0 

0 

0 

Crustacea:          Αριθµός ειδών:  

                           Αριθµός ευπαθών ειδών:   

                           Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών: 

                           Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:    

                           Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

95 

0 

1 

0 

0 

C. Mollusca:      Αριθµός ειδών: 

                           Αριθµός ευπαθών ειδών:   

                           Αριθµός κινδυνευόντων  ειδών:  

                           Αριθµός αυστηρώς κινδυνευόντων  ειδών:    

                           Αριθµός ειδών υπό εξαφάνιση: 

175 

0 

3 

0 

0 
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Οι σηµαντικότερες αιτίες της εξαφάνισης των ειδών στην Κύπρο είναι:  

• Οι διάφορες δασοκοµικές δραστηριότητες όπως, συγκοµιδή ξυλείας, µηχανική 

προετοιµασία του εδάφους, κατασκευή δρόµων και αντιπυρικών λωρίδων και άλλες  

• Η αλλαγή χρήσης γης και η αστική ανάπτυξη 

• Τα κατασκευαστικά έργα αναπτύξεως, όπως υδατοφράκτες και άλλα 

• Η ρύπανση του αέρα, των νερών και του εδάφους 

• Οι φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, θεοµηνίες και άλλες 

 

Σύµφωνα µε τους πιο πάνω πίνακες επικινδυνότητας, περίπου το 1% όλων των ειδών που 

αξιολογήθηκαν, ταξινοµήθηκαν ως απειλούµενα. Το γεγονός ότι απειλούνται µόνο 59 είδη από 

τα 4161 είδη που απαντούνται στα κυπριακά δάση πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η 

διαχείριση των δασών αυτών δεν είναι εντατική και η απόληψη ξυλείας δεν αποτελεί πια 

προτεραιότητα. Η πολιτική και πρακτική αυτή συµβάλλει θετικά στην προστασία και τη 

συντήρηση των ειδών. 

 

Το Τµήµα ∆ασών καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες για τη διατήρηση και συντήρηση της 

βιοποικιλότητας και την επιβράδυνση του ποσοστού εξάλειψης των ειδών λόγω των 

ανθρωπογενών παραγόντων. Πιο συγκεκριµένα λαµβάνονται τα πιο κάτω µέτρα για την 

προστασία των απειλούµενων ειδών και την ανάκαµψη των πληθυσµών τους: 

• Αποτροπή ενεργειών που µπορούν να διακινδυνεύσουν την ύπαρξη απειλούµενων ειδών 

µε την εφαρµογή των σχετικών νόµων και των κανονισµών 

• Μέτρα για την αποτροπή της καταστροφής των βιοτόπων απειλούµενων ειδών   

 

Τέλος επανατονίζεται ότι η µελέτη για τα απειλούµενα είδη είναι στα αρχικά της στάδια και ως 

εκ τούτου η εξαγωγή οποιοδήποτε τελικών συµπερασµάτων είναι πρόωρη.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 
∆είκτης 4.9: Προστατευµένα δάση 

 

Πλήρες κείµενο: Εκτάσεις δασών και άλλων δασοκαλυµµένων περιοχών που προστατεύονται 

για τη συντήρηση της βιοποικιλότητας, των τοπίων και άλλων φυσικών στοιχείων, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες αξιολόγησης του MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in 

Europe – Υπουργικές ∆ιασκέψεις για την Προστασία των ∆ασών στην Ευρώπη).    

 

Σκεπτικό: 

Η κήρυξη δασών και άλλων εκτάσεων ως προστατευόµενες έχει απώτερο σκοπό τη συντήρηση 

της βιολογικής ποικιλοµορφίας και τη διατήρηση των φυσικών οικολογικών διαδικασιών.   

 

Οι προστατευόµενες περιοχές αποτελούν ένα από τα παλαιότερα και σηµαντικότερα µέσα για 

την προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και 

ευρύτερα σ’ όλο τον πλανήτη.  

 

Ποσοτικός ∆είκτης:  

Στην Κύπρο, υιοθέτησε νέα νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία των οικοσυστηµάτων και των 

λειτουργιών τους. Επιπλέον, διάφοροι άλλοι επί µέρους νόµοι περιέχουν σχετικές διατάξεις.  

 

Τα κυβερνητικά τµήµατα και υπηρεσίες που ασχολούνται µε την κήρυξη και διαχείριση 

προστατευόµενων περιοχών είναι:   

• Τµήµα ∆ασών  

• Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

• Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 

• Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 

• Ταµείο Θήρας. 
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Οι προστατευόµενες περιοχές ταξινοµούνται στις πιο κάτω κατηγορίες:  

• Εθνικά ∆ασικά Πάρκα 

• Περιοχές Προστασίας της Φύσης 

• Περιοχές Εξαίρετης Αισθητικής Αξίας 

• Προστατευόµενα Τοπία 

• Θαλάσσιες Προστατευµένες Περιοχές 

• Ακτές και Περιοχές Προστασίας της Φύσης 

• Μόνιµα Κλειστές για το Κυνήγι Περιοχές 

• Προσωρινά Κλειστές για το Κυνήγι Περιοχές 

 

Οι πρώτες προσπάθειες για την προστασία των δασών της Κύπρου και τη δηµιουργία 

προστατευόµενων περιοχών χρονολογούνται από το 1879 µετά την άφιξη των βρετανών στην 

Κύπρο και την ίδρυση του Τµήµατος ∆ασών. Με σκοπό την επαναφορά της τάξης στην τότε 

υπάρχουσα χαοτική κατάσταση και την αποτροπή της ερήµωσης των δασών είχε θεσπιστεί µια 

σειρά από δασικούς νόµους. Ένας από αυτούς ήταν “Ο περί προστασίας και διατήρησης των 

δασικών δέντρων και φυτειών νόµος” του 1881.   

 

Η πρώτη Περιοχή Προστασίας της Φύσης είχε κηρυχθεί το 1949, όταν ο τότε Συντηρητής ∆ασών 

R.R Waterer, πρότεινε την προστασία της “Κοιλάδας των Κέδρων” στο δάσος Πάφου 

χαρακτηρίζοντάς την ως το σηµαντικότερο βιότοπο για το Κυπριακού Αγρινό, το οποίο 

απειλούταν τότε µε εξαφάνιση.  

 

Έκταση 4788 περίπου εκταρίων Κύριων Κρατικών ∆ασών έχουν κηρυχθεί ως Περιοχές 

Προστασίας της Φύσης, από το Υπουργικό Συµβούλιο, για παροχή µόνιµης και πλήρους 

προστασίας στη χλωρίδα και στην πανίδα.    

 

Η κατηγορία αυτή των προστατευόµενων περιοχών συνάδει µε την κατηγορία 1.1 των 

προστατευόµενων περιοχών σύµφωνα µε την ταξινόµηση του MCPFE. Ο κύριος διαχειριστικός 

στόχος στις περιοχές αυτής της κατηγορίας είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και γι’ αυτό 

απαγορεύονται έντονες ανθρώπινες επεµβάσεις. ∆ραστηριότητες άλλες από την  περιορισµένη 

δηµόσια πρόσβαση και τη επιστηµονική έρευνα απαγορεύονται.  
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Πίνακας 4.9.1 

Περιοχές Προστασίας της Φύσης 1* 

Α/Α Όνοµα Έκταση 
(εκτάρια) 

Έτος 
Κήρυξης 

1 Τρίπυλος    823,00 1984 
2 Τρόοδος   220,00* 

*Πικροµηλούδι 108,3
*Λιβάδι του Πασσιά 14,5

*Νοτιοδυτική Χιονίστρα 69,0
*Κρυός Ποταµός 28,4

 

1992 

3 Μαδαρή 1187,80 2000 
4 Μαύροι Κρεµµοί  2557,60 2000 

Συνολική έκταση 4788,40 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών 
1* Κατηγορία 1.1 Προστατευόµενων Περιοχών MCPFE 

 

Η κατηγορία 1.2 Προστατευόµενων Περιοχών MCPFE αναφέρεται στις περιοχές όπου ο κύριος 

διαχειριστικός στόχος είναι διατήρηση της βιοποικιλότητας και όπου η ανθρώπινη επέµβαση 

περιορίζεται στο ελάχιστο. Οι µόνες δραστηριότητες που επιτρέπονται είναι, ο έλεγχος του 

θηράµατος, ο έλεγχος των ασθενειών και των εντόµων, η δηµόσια πρόσβαση, η πυροπροστασία, 

η επιστηµονική έρευνα, και η ελεγχόµενη χρήση των πόρων για κάλυψη των αναγκών των 

κατοίκων της περιοχής. Αυτή η κατηγορία προστατευόµενων ζωνών συµπίπτει µε την κατηγορία 

των Εθνικών ∆ασικών Πάρκων στην Κύπρο.   

 

Τα Εθνικά ∆ασικά Πάρκα είναι κύρια κρατικά δάση που κηρύσσονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο για να παρέχουν ευκαιρίες αναψυχής στο κοινό. Επιπλέον η προστασία της φύσης 

είναι ένας σηµαντικός στόχος της διαχείρισης των δασών αυτών.          
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Πίνακας 4.9.2 

Εθνικά ∆ασικά Πάρκα 2* 

Α/Α Όνοµα Έκταση 
(εκτάρια) 

Έτος Κήρυξης 

1 ∆άσος Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας 

45,00 1983 

2 Ποταµός Λιοπετρίου 89,00 1984 

3 ∆άσος Αθαλάσσας 840,20 1985 (357,2 εκ.), 1990 (483,0 εκ.) 

4 ∆άσος Τροόδους  9147,00 1992 (9117,0 εκ.), 1999 (30,0 εκ.) 

5 Ακρωτήριο Κάβο Γκρέκο 384,.90 1993 

6 Πολεµίδια 125,40 1996 

7 Ριζοελιά 97,00 1998 

8 Άγιος Νίκαντρος 25,92 2000 

9 Πέτρα του Ρωµιού 349,20 2001 

Συνολική έκταση 11103,62

Πηγή: Τµήµα ∆ασών 
2* Κατηγορία 1.2 Προστατευόµενων Περιοχών MCPFE 

 

Η υπόλοιπη έκταση των κρατικών δασών, 131960 εκτάρια Κύριων κρατικών δασών και 15705 

εκτάρια ∆ευτερευόντων κρατικών δασών, όπου ο κύριος διαχειριστικός στόχος είναι η 

προστασία του τοπίου και των φυσικών στοιχείων µπορούν να ταξινοµηθούν στην κατηγορία 2 

προστατευόµενων περιοχών MCPFE. Σ’ αυτές τις περιοχές, όλες οι επεµβάσεις και χειρισµοί 

έχουν σκοπό την επίτευξη των προ-δηλωµένων διαχειριστικών στόχων, τη διατήρηση της 

ποικιλοµορφίας των τοπίων, τη διατήρηση των πολιτιστικών, αισθητικών και ιστορικών αξιών, 

την παροχή ευκαιριών αναψυχής και άλλων. Η χρήση των δασικών πόρων σ’ αυτές τις περιοχές 

είναι ελεγχόµενη και ως εκ τούτου  οποιεσδήποτε δραστηριότητες που έχουν δυσµενείς 

επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά του τοπίου και στα συγκεκριµένα φυσικά στοιχεία δεν 

επιτρέπονται.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)   
 

∆είκτης 5.1:  Προστατευτικά ∆άση – έδαφος, νερό και άλλες λειτουργίες του οικοσυστήµατος 

 

Πλήρες κείµενο:  Έκταση των δασών και άλλων δασοκαλυµµένων περιοχών που είναι 

καθορισµένη για πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, για προστασία των υδάτινων πόρων ή 

για διατήρηση των άλλων λειτουργιών του δασικού οικοσυστήµατος, (µέρος των στόχων που 

αναφέρονται στην ‘‘Κατηγορία 3, Προστατευόµενων Περιοχών MCPFE’’, όπου ο κύριος 

διαχειριστικός στόχος είναι η προαγωγή των προστατευτικών λειτουργιών).   

 

Σκεπτικό: 

Τα δάση έχουν αρκετές, πολύ σηµαντικές επιδράσεις στο έδαφος ή στην επιφάνεια κάτω από τη 

δασική κόµη, π.χ. προστασία από τη διάβρωση. Επίσης η δασική βλάστηση παίζει σηµαντικό 

ρόλο στη διατήρηση των υδάτινων πόρων και του κύκλου του νερού. 

 

Επιπρόσθετα, τα δάση εκπληρώνουν µια σειρά από σηµαντικές λειτουργίες του  

οικοσυστήµατος, π.χ. διατήρηση του καθαρού αέρα, σταθεροποίηση του τοπικού κλίµατος, 

ανάσχεση της απερήµωσης και άλλες. 

 
Ενώ όλα τα δάση εκπληρώνουν αυτές τις λειτουργίες σε κάποιο βαθµό, για κάποια δάση, αυτό 

αποτελεί πρώτιστο διαχειριστικό αντικείµενο. Σκοπός αυτού του δείκτη είναι να προσδιορίσει 

εκείνα τα δάση όπου η προστασία του εδάφους, του νερού και των άλλων λειτουργιών του 

οικοσυστήµατος είναι ο πρωταρχικός διαχειριστικός στόχος. 

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Το νερό αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιµα αγαθά στην Κύπρο. Η παροχή νερού είναι και 

ανεπαρκής και µη σταθερή. Αυτό οφείλεται κυρίως στις χαµηλές ετήσιες βροχοπτώσεις (500 

χιλιοστά) που διανέµονται άνισα κατά τη διάρκεια του έτους και στην υψηλή κατανάλωση από 

τη γεωργία και την τουριστική βιοµηχανία που ολοένα πιέζουν για περισσότερες ποσότητες 

νερού.  
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Η προστασία του γλυκού νερού θεωρείται ως βασική απαίτηση για τη βιώσιµη δασική 

διαχείριση. Τα δάση παίζουν σηµαντικό ρόλο στη συντήρηση των υδάτινων πόρων αφού αυτά 

προστατεύουν τις υδαταποθήκες, φιλτράρουν το νερό, επηρεάζουν τον κύκλο του καθώς και την 

επιφανειακή απορροή του.   

 

Οι δασοκοµικές εργασίες, όπως η µηχανική και άλλη προετοιµασία του εδάφους, η εντατική 

απόληψη ξύλου, η κατασκευή δρόµων και αντιπυρικών λωρίδων, η δηµιουργία χώρων 

αναψυχής, η υπερβόσκηση, καθώς επίσης και οι επαναλαµβανόµενες δασικές πυρκαγιές 

µπορούν να έχουν δυσµενείς, άµεσες ή έµµεσες, επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα όσο και στην 

ποσότητα νερού. ∆ραστηριότητες όπως αυτές, µπορούν να προκαλέσουν εδαφολογική συµπίεση, 

αύξηση της επιφανειακής απορροής νερού, διάβρωση των εδαφών, αύξηση των θρεπτικών 

συστατικών στα υδρόβια συστήµατα που οδηγούν στη µείωση της ποιότητας του νερού και των 

υδροβιότοπων.   

 

Η προστασία της ποιότητας και της ποσότητας του νερού στην Κύπρο επιτυγχάνεται µέσω ενός 

συνδυασµού οδηγιών, πρακτικών και νοµοθεσιών.  

 

Το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα,  που τέθηκε σε ισχύ από το 2001 και καλύπτει την τρέχουσα 

δεκαετία, διευκρινίζει τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την εφαρµογή µιας νέας 

στρατηγικής και πολιτικής για την ανάπτυξη του δασικού τοµέα και για τη βελτίωση της δασικής 

διαχείρισης.  Το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα αποτελείται από επτά επιµέρους προγράµµατα ή 

υποπρογράµµατα, δύο από τα οποία αφορούν την προστασία των λεκανών απορροής και την 

προστασία των εδαφών.    

 

Πιο συγκεκριµένα, το υποπρόγραµµα Α (αναδάσωση και δασοπονία) επιδιώκει τη βελτίωση της 

φυτικής κάλυψης, την αποτροπή της εδαφολογικής διάβρωσης και την αύξηση της 

διαπερατότητας στις κύριες λεκάνες απορροής. Το υποπρόγραµµα Γ (προστασία ενάντια στις 

πυρκαγιές και άλλους κινδύνους) µελετά τρόπους αύξησης της ποσότητας νερού που προέρχεται 

από τα δάση επιδιώκοντας αύξηση της ποσότητας νερού που αποθηκεύεται στα υπόγεια 

υδροφόρα στρώµατα. Γενικές αρχές σχετικά µε την προστασία των εδαφών αλλά  και των 

υδάτινων πόρων περιγράφονται επίσης στη δασική πολιτική.    

Η προστασία των υδάτινων πόρων στις κύριες λεκάνες απορροής επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες 

ενέργειες: 
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• Με την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και αύξηση της συγκόµωσης (π.χ. µε την 

αποκατάσταση της βλάστησης στο µεταλλείο Αµιάντου, µε τις αναδασώσεις στην Κόσσι 

κ.λπ.). Αυτό έχει ως επακόλουθο τη κατακράτηση περισσοτέρων ποσοτήτων βροχής στο 

σηµείο όπου αυτή πέφτει 

• Με τη συνεχή παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των δασών έτσι ώστε να 

εντοπίζονται και αντιµετωπίζονται οποιοιδήποτε παράγοντες την επηρεάζουν αρνητικά 

• Με την άσκηση των κατάλληλων δασοκοµικών χειρισµών όπως την αποφυγή της χρήσης 

λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων στις κύριες λεκάνες απορροής 

• Με την άµεση αναδάσωση υλοτοµηµένων ή καµένων δασικών περιοχών 

• Με το συστηµατικό χηµικό έλεγχο του νερού στα κύρια φράγµατα και τους κύριους 

ποταµούς του νησιού (από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων) 

• Με την υιοθέτηση πρόσθετων µέτρων έκτακτης ανάγκης για την προστασία ευαίσθητων και 

εύθραυστων δασικών περιοχών όπως ποταµοί, παρόχθιες ζώνες, συστάδες σε απότοµες 

κλίσεις 

• Με την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές  

 

Πίνακας 5.1.1 
Κύριοι υδατοφράκτες στην Κύπρο 

Υδατοφράκτης  
 

Έκταση που 
καταλαµβάνουν 

(εκτάρια)  

Έκταση µε 
δασική 

βλάστηση  
 (εκτάρια) 

Έκταση µε 
µακκία 

βλάστηση  
 (εκτάρια) 

Χωρητικότητα  
1.000.000 m3 νερού  

Άχνας 2353   0  44  5,8  
Αγίας Μαρίνας 903   570  315  0,3  
Αργάκας 5010  3623 1225  1,2  
Αρµίνου  11915  10050  951  4,6  
Ασπρόκρεµµου 22575  10132 3257  51,0  
∆ιποτάµου 7938  4799 2068  15,0  
Ευρέτου  9048  4241  862  25,0  
Γερµασόγειας  15889  8922 5052  13,6  
Καλαβασού  9677  2332 6246  17,0  
Καλοπαναγιώτη  2554  1543  668  0,4  
Κούρη   30577   11583 9278  115,0  
Λευκάρων   3649  3083  291  13,8  
Μαυροκολύµπου 3489   97 1668  2,2  
Παλαιχωρίου 768   39  613  0,6  
Πολεµιδιών 7849  3734 3069  3,4  
Πωµού 3590  2111 1370  0,9  
Βυζακιάς 252   187  0  1,8  
Ξυλιάτου  1870  1376  192  1,2  
Σύνολο 139906 68422 37169 272,8 
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Χάρτης 5.1.1 

 

 
Για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών ύδρευσης αλλά και άρδευσης, έχουν κατασκευαστεί 

περισσότεροι από τριάντα (30) υδατοφράκτες τα τελευταία σαράντα χρόνια. Περισσότερο από το 

90% της συνολικής έκτασης των λεκανών απορροής των υδατοφρακτών αυτών βρίσκεται είτε 

µέσα στα δάση είτε µέσα σε άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές.  

 

Στον πίνακα 5.1.1 καθώς και στο χάρτη 5.1.1 φαίνονται οι κύριοι υδατοφράκτες του νησιού 

καθώς επίσης και οι λεκάνες απορροής τους.     

  

Το έδαφος αποτελεί σηµαντικό συστατικό των δασών και σχετίζεται ιδιαίτερα µε τη δασική 

παραγωγικότητα και την καλή λειτουργία του οικοσυστήµατος. Από όλες τις µη ανανεώσιµες 

πτυχές του δάσους, το έδαφος είναι ίσως το πιο δύσκολο να αντικατασταθεί όταν χαθεί.    

 

Οι υλοτοµίες καθώς επίσης και άλλες δασοκοµικές δραστηριότητες µπορούν να έχουν δυσµενείς 

επιδράσεις στα δασικά εδάφη όπως: 

• Εδαφολογική διαταραχή:  οι υλοτοµίες προκαλούν διαταραχή της επιφάνειας του 

εδάφους. Αυτό µπορεί να ποικίλει από την ελαφριά διαταραχή της επιφάνειας του 

εδάφους µέχρι και την πλήρη απώλεια των ανώτερων εδαφολογικών στρωµάτων ανάλογα 

µε τη µέθοδο υλοτοµίας και εξαγωγής της ξυλείας 
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• Απώλεια εδαφολογικής σταθερότητας: τα δασικά χώµατα χάνουν τη σταθερότητά τους µε 

την αποσύνθεση των ριζών µετά την υλοτοµία. Η εδαφολογική σταθερότητα 

αποκαθίσταται µε την εγκατάσταση της νέας βλάστησης 

• Απώλεια οργανικής ουσίας και θρεπτικών συστατικών: αυτό είναι το κύριο αποτέλεσµα 

της αύξησης της επιφανειακής απορροής 

• Αλλαγή των εδαφολογικών φυσικών ιδιοτήτων: οι υλοτοµίες µπορούν να αλλάξουν τη 

δοµή των εδαφών, να προκαλέσουν συµπίεση µε επακόλουθη µείωση της 

υδατοπερατότητας και του αερισµού, αύξηση της επιφανειακής απορροής  και πρόκληση 

διάβρωσης 

 
Όλα τα πιο πάνω µπορούν να µειώσουν την παραγωγική δυνατότητα των εδαφών, η οποία είναι 

απόλυτα συσχετισµένη µε µία σχετικά λεπτή και επιφανειακή στρώση χώµατος. Η µείωση της 

παραγωγικής δυνατότητας των εδαφών έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των αυξητικών 

δυνατοτήτων των δέντρων.   

 

Η προστασία των εδαφών λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στη διαχείριση των δασών. Η διάβρωση 

των εδαφών και η απερήµωση είναι δύο σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η 

ύπαιθρος. Αυτό οφείλεται στο ότι τα δάση φύονται κυρίως σε εδάφη µε απότοµες κλίσεις, 

βραχώδη αλλά και µε ρηχά χώµατα που κατακρατούνται από τις ρίζες των δέντρων και άλλης 

βλάστησης και παραµένουν ανεπηρέαστα µόνο εν’ όσον η βλάστηση παραµένει άθικτη. 

Εποµένως, λανθασµένοι διαχειριστικοί χειρισµοί µπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της 

διάβρωσης των εδαφών, στην απώλεια θρεπτικών συστατικών, στην ιζηµατογένεση και στον 

ευτροφισµό.     

 

Η προστασία των εδαφών ικανοποιείται από τα υποπρογράµµατα  Α (αναδάσωση και δασοπονία) και 

Γ (προστασία ενάντια στις πυρκαγιές και άλλους κινδύνους) του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος. 

Πρόνοια για την προστασία των εδαφών υπάρχει και στη δασική πολιτική. Η προστασία των εδαφών 

επιτυγχάνεται µε: 

• την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης ειδικά σε διαταραγµένους χώρους όπως, 

µεταλλεία και λατοµεία, καθώς επίσης και στις διαβρωµένες Καφκάλλες2 

                                                 
2 Καφκάλλες: Επίπεδες, βραχώδεις εκθέσεις ασβεστόλιθου µε ρηχό χώµα ή όγκους χώµατος του χαρακτήρα Terra 
rosa. Οι Καφκάλλες έχουν συνήθως µια σκληρή κρούστα στην επιφάνεια αλλά ο ασβεστόλιθος πιο κάτω είναι 
µαλακότερος.   
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• την αναδάσωση καµένων και υλοτοµηµένων περιοχών, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η φυσική αναγέννηση αποτυγχάνει  

• την κατασκευή ισοϋψών λωρίδων, όπου είναι αναγκαίο  

• τη σταθεροποίηση αµµόλοφων 

• την υιοθέτηση µιας σειράς µέτρων για αποτροπή της απερήµωσης, όπως τον έλεγχο της 

βοσκής, την προστασία υποβαθµισµένων οικοσυστηµάτων κ.λπ. 

 

Η διαχείριση όλων των δασών στην Κύπρο έχει στόχο τη διατήρηση και βελτίωση των 

προστατευτικών λειτουργιών, αλλά αποτελεί πρωταρχικό διαχειριστικό στόχο στα Εθνικά 

∆ασικά Πάρκα και τις Περιοχές Προστασίας της Φύσης.  

  

Πίνακας 5.1.1 

Έκταση κρατικών δασών που διαχειρίζονται µεταξύ άλλων και για τη προστασία των 

εδαφών και του νερού 
Έτος Εθνικά ∆ασικά 

Πάρκα 

(εκτάρια) 

Περιοχές 

Προστασίας 

της Φύσης 

(εκτάρια) 

Συνολική 

έκταση 

(εκτάρια) 

Ποσοστό της συνολικής 

δασικής έκτασης 

(%) 

1993 10476,1 1043,0 11519,1 7,12 

2002 11103,6 4788,5 15892.1 9,72 

Πηγή: Τµήµα ∆ασών 

 

Τα δάση αυτά εκτός από τις λειτουργίες τους όσον αφορά τη διατήρηση και βελτίωση της 

ποιότητας και της ποσότητας νερού και την προστασία των εδαφών, εκπληρώνουν και µια σειρά 

άλλων λειτουργιών, όπως του φιλτραρίσµατος του αέρα, της προστασίας από τις επιδράσεις της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της σταθεροποίησης του τοπικού κλίµατος, καθώς επίσης και της 

καταπολέµησης της απερήµωσης.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)   

 

∆είκτης 5.2: Προστατευτικά δάση – υποδοµή και διαχειριζόµενοι δασικοί πόροι 

 

Πλήρες κείµενο:  Έκταση δασών και άλλων δασοκαλυµµένων περιοχών που υποδεικνύονται για 

την προστασία της υποδοµής και των διαχειριζόµενων φυσικών πόρων από τους φυσικούς 

κινδύνους, (µέρος των στόχων που αναφέρονται στην ‘‘Κατηγορία 3 Προστατευόµενων 

Περιοχών MCPFE’’, όπου ο κύριος διαχειριστικός στόχος είναι η προαγωγή των 

προστατευτικών λειτουργιών).   

 

Σκεπτικό: 

Τα δάση γενικά προσφέρουν σηµαντικές προστατευτικές λειτουργίες για την υποδοµή (π.χ. 
δρόµους, κτήρια κ.λπ.) αλλά και για την προστασία των διαχειριζόµενων φυσικών πόρων (π.χ. 
αµπελώνες, περιβόλια, λιβάδια) ή άµεσα για την προστασία των ανθρώπων (π.χ. από τον θόρυβο 
ή την ακτινοβολία).   
 
Όµως στόχος και σκοπός του δείκτη αυτού είναι να προσδιοριστούν εκείνα τα δάση όπου η 
προστασία της υποδοµής και των διαχειριζόµενων φυσικών πόρων είναι ο κύριος διαχειριστικός 
στόχος.   
 

Ποσοτικός δείκτης:  

Σύµφωνα µε τη δηλωµένη δασική πολιτική, όλα τα κρατικά δάση διαχειρίζονται από το Τµήµα 

∆ασών για πολλαπλούς σκοπούς. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της δασικής διαχείρισης είναι:  

• η προστασία του δάσους και άλλης υποδοµής µέσα και γύρω από τα δάση, όπως δρόµων, 

µονοπατιών, αντιπυρικών λωρίδων, κτηρίων και άλλων κατασκευών  

• η προστασία γεωργικών εκτάσεων, όπως περιβολιών, αµπελώνων και άλλης γεωργικής 

παραγωγής. Οι ανεµοφράχτες που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές προστατεύουν τις 

γεωργικές φυτείες από τους ισχυρούς ανέµους και επηρεάζουν θετικά το τοπικό 

µικροκλίµα,   

• η άµεση προστασία της ανθρώπινης ζωής από το θόρυβο, τη ακτινοβολία, ακόµη και τη 

ρύπανση.   
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Παρ’ όλα αυτά, η κατηγορία "Προστατευτική ∆ασική Περιοχή" δεν υπάρχει στην Κύπρο. 

Εποµένως, συγκεκριµένες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες.         
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
  

∆είκτης 6.1: ∆ασοκτήµονες - ∆ασοκτησία 

 

Πλήρες κείµενο: Αριθµός δασικών κλήρων ταξινοµηµένων µε βάση το καθεστώς ιδιοκτησίας 

και την έκτασή τους 

 

Σκεπτικό:  

Ο αριθµός δασικών κλήρων είναι ένας σηµαντικός κοινωνικός δείκτης, ειδικά για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές, λόγω των σηµαντικών αλλαγών κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες, ιδιαίτερα λόγω της αστυφιλίας. 

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Αντίθετα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα δάση της Κύπρου είναι κυρίως κρατικά. 

Συγκεκριµένα το 61,87% των δασών είναι κρατικά και µόνο το 38,13% είναι ιδιωτικά. Αντίθετα 

µόνο το 23,71% των άλλων δασοκαλυµµένων εκτάσεων ανήκει στο δηµόσιο και το υπόλοιπο 

76,29% αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία.   

   

∆ιάγραµµα 6.1.1  

Ποσοστό κρατικών και ιδιωτικών δασικών και δασοκαλυµµένων εκτάσεων στην Κύπρο 

 

Τα κρατικά δάση της Κύπρου, όπως υπολογίστηκε από τον κλάδο ∆ασικής ∆ιαχείρισης το 1999, 

χρησιµοποιώντας τις τεχνικές τηλεπισκόπησης και επίγειους ελέγχους, καταλαµβάνουν έκταση 

106781 εκταρίων που είναι ίση µε το 11,54% του συνολικού εδάφους του νησιού. Η έκταση των 

ιδιωτικών δασών ανέρχεται στα 65814 εκτάρια ή στο 7,11% του συνολικού εδάφους.   

 

Έκταση ∆ασών 

Κρατικά
 δάση

 61,87%

   Ιδιωτικά δάση 
 
 
 

    38,13%

 

Άλλες ∆ασοκαλυµµένες Εκτάσεις 

 
  Ιδιωτικές 
δασοκαλυµµένες
 

 
εκτάσεις

   76,29%

Κρατικές
δασοκαλυµµένες

 εκτάσεις
 23,71%
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Εντούτοις, η ιδιωτική δασοπονία ως πρακτική δεν υπάρχει στην Κύπρο. Η ύπαρξη των ιδιωτικών 

δασών οφείλεται κυρίως στην αποδηµία των ανθρώπων από τις ορεινές ή ηµι-ορεινές περιοχές 

στις αστικές, την εγκατάλειψη των γεωργικών εκτάσεων γύρω από τα δάση και τη φυσική 

επέκταση της δασικής βλάστησης.   

 

Τα ιδιωτικά δάση αποτελούνται από µικρά, διάσπαρτα, τεµάχια που έχουν κληρονοµηθεί από 

τους γονείς στα παιδιά. Πολλά απ’ αυτά τα τεµάχια ήταν µικροί αµπελώνες ή βρίσκονταν κάτω 

από άλλες δευτερεύουσες γεωργικές καλλιέργειες, διασκορπισµένα και συνήθως 

δυσκολοπρόσιτα, σε εδάφη µε απότοµες κλίσεις ή σε φτωχά σε ποιότητα. Τα κτήµατα αυτά 

έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους λόγω της οικονοµικά ασύµφορης εκµετάλλευσής 

τους και ως αποτέλεσµα έχουν δασωθεί µε τη φυσική επέκταση της γειτονικής δασικής 

βλάστησης. Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο που ο συνολικός αριθµός ιδιωτών δασοκτηµόνων 

δεν είναι γνωστός και είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί.    

 

Παρ’ όλο που οι ιδιώτες δασοκτήµονες είναι πολυάριθµοι, δεν έχουν οργανωθεί ακόµα σε 

συνεταιρισµούς. Στις ιδιωτικές δασικές εκτάσεις δεν υπάρχει υποδοµή, όπως δασικοί δρόµοι, 

αντιπυρικές λωρίδες, υδατοδεξαµενές ή ντεπόζιτα νερού, πυροφυλάκια κ.λπ. και εποµένως, η 

προστασία αυτών των περιοχών από την πυρκαγιά, δεν είναι επαρκής.   

 

Για την καλύτερη προστασία και την επαρκή διαχείριση των κρατικών δασών, το Τµήµα ∆ασών 

επιδιώκει την αγορά ιδιωτικών δασικών εκτάσεων που είναι περίκλειστες ή που αποτελούν 

σφήνες εντός των κρατικών δασών.   

 

Η προστασία των κρατικών και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές και άλλες 

φυσικές καταστροφές, η αναδάσωση καµένων περιοχών, η επέκταση των δασών µε τη δάσωση 

µη γεωργικών εδαφών, η βελτίωση και η συντήρηση των υπαρχόντων δασών είναι µεταξύ των 

κύριων στόχων του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΑΑ) που καλύπτει την περίοδο 2004 – 

2006. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
  

∆είκτης 6.2:  Συµβολή του δασικού τοµέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)  

 

Πλήρες κείµενο:  Συµβολή της δασοπονίας και της εντόπιας παραγωγής χαρτιού και άλλων 

προϊόντων ξύλου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)  

 

Σκεπτικό:  

Σε εθνική διάσταση, η συµβολή της δασοπονίας και της εντόπιας παραγωγής χαρτιού και άλλων 

προϊόντων ξύλου στο ΑΕΠ, δείχνουν τη µακροοικονοµική σηµασία τους. Μπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο η δασική διαχείριση συµβάλλει 

στη γενική καθώς επίσης και στην αγροτική ανάπτυξη και εάν αυτή η συµβολή είναι βιώσιµη.   

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αντιπροσωπεύει την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών 

που παράγονται ετησίως σε µια χώρα. Ενώ το ΑΕΠ της Κύπρου το 2001 ήταν 5880 εκατοµµύρια 

λίρες, η δασοπονία, οι δασικές βιοµηχανίες και οι βιοµηχανίες παραγωγής ξύλινων επίπλων 

συνέβαλαν σ’ αυτά µόνο µε το µικρό ποσοστό του 1,126%. 

 

Το µερίδιο του δασικού τοµέα στο ΑΕΠ είναι γενικά χαµηλό. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας, αυτή η συµβολή ακολούθησε µια πτωτική τάση. Μεταξύ των κύριων λόγων για αυτήν 

τη πτώση ήταν:  

• η χαµηλή παραγωγικότητα των δασών της Κύπρου 

• η αντικατάσταση της παλαιάς δασικής πολιτικής, σύµφωνα µε την οποία η παραγωγή 

ξυλείας ήταν πρωταρχικός στόχος, µε νέα που θέτει ως προτεραιότητα τον οικολογικό, 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό ρόλο των δασών και υποβαθµίζει την παραγωγή και 

πώληση ξυλείας   

• η αύξηση της οικονοµικής συνεισφοράς µερικών άλλων τοµέων της οικονοµίας, όπως 

του τουρισµού 

• η απουσία ιδιωτικής δασοπονίας  
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Παρ’ όλ’ αυτά, η δασοπονία σήµερα συνεχίζει να είναι σηµαντική για την οικονοµία των 

ορεινών και ηµι-ορεινών περιοχών του νησιού. Παρέχει απασχόληση σε έναν σχετικά σηµαντικό 

αριθµό ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές και συµβάλλει στη διατήρηση ενός σηµαντικού 

ποσοστού του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές.   

 

Πίνακας 6.2.1  

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Κύπρου 

Τρέχουσες αγοραστικές αξίες  

   1996    2001 

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ)  Εκατοµµύρια 

£ 

Ποσοστό 

συνολικού 

ΑΕΠ (%) 

Εκατοµµύρια 

£ 

Ποσοστό 

συνολικού 

ΑΕΠ (%) 

Συνολικό  4159,6 100 5880,0 100

Συνεισφορά δασοπονίας  2,0 0,048 1,5 0,026

Συνεισφορά δασικών βιοµηχανιών  27,8 0,668 32,9 0,559

Συνεισφορά βιοµηχανίας 
κατασκευής ξύλινων επίπλων  

32,5 0,581 31,8 0,541

Συνεισφορά γεωργίας   178,5 1,120 214,7 0,699
Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών, Στατιστική Υπηρεσία 
 

Όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, η ετήσια συµβολή της δασοπονίας στην οικονοµία είναι 

αµελητέα και το 2001, ήταν 0,026% µόνον του συνολικού ΑΕΠ. Η συµβολή όµως των δασικών 

βιοµηχανιών (πριστήρια,  κατασκευή και επένδυση σανίδων, κατασκευή ξύλινων παλετών) 

καθώς επίσης και των βιοµηχανιών κατασκευής ξύλινων επίπλων ήταν σηµαντικότερη και 

ανερχόταν στο 1,1% του συνολικού ΑΕΠ.  
 

Πρέπει να τονισθεί ότι το ετήσιο λήµµα ξυλείας, που καθορίστηκε στις 8000 m3 µετά την 

τελευταία δασική απογραφή, που έγινε το 2001-2002 δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις 

ανάγκες των ντόπιων βιοµηχανιών επεξεργασίας ξύλου. Η εγχώρια παραγωγή ξυλείας είναι 

ικανή να καλύψει µόνο το 8% των τοπικών αναγκών. Το υπόλοιπο 92% των αναγκών σε ξυλεία 

καλύπτεται από εισαγωγές. Κατά συνέπεια, η αύξηση της εισαγωγής τελικών προϊόντων έχει σαν 

αποτέλεσµα τη σταδιακή συρρίκνωση των τοπικών βιοµηχανιών επεξεργασίας ξύλου.    
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∆είκτης 6.3:  Καθαρό εισόδηµα 

 

Πλήρες κείµενο:  Καθαρό εισόδηµα των δασικών επιχειρήσεων  

 

Σκεπτικό:  

Το ύψος του καθαρού εισοδήµατος που έχουν οι δασικές επιχειρήσεις είναι σηµαντικός δείκτης 

της οικονοµικής βιωσιµότητας της δασικής διαχείρισης. Το καθαρό εισόδηµα αυτό περιλαµβάνει 

όλες τις πηγές εισοδήµατος του δασοκτήµονα σχετικές µε τη δασοπονία, συµπεριλαµβανοµένων 

των επιχορηγήσεων και εξαιρουµένων  των φόρων.   

 

Σε εθνική διάσταση, ένα αυξανόµενο καθαρό εισόδηµα από τη δασοκοµία συµβάλλει στην 

οικονοµική ανάπτυξη και στην αύξηση της οικονοµικής υποστήριξης των δασοκτηµόνων.    

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Τα έσοδα του Τµήµατος ∆ασών, ως δηµόσιου δασοκτήµονα, προέρχονται από τις πωλήσεις 

ξυλωδών δασικών προϊόντων (ξυλεία και καυσόξυλα), µη ξύλινων δασικών προϊόντων 

(φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, δασικοί σπόροι, δασικά φυτά, χριστουγεννιάτικα δέντρα, 

χώµα και διακοσµητικές πέτρες, και άλλα δευτερεύοντα δασικά προϊόντα) και τις πωλήσεις 

υπηρεσιών.    
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Πίνακας 6.3.1  

Έσοδα Τµήµατος ∆ασών  

 1991  
₤ *3 

1996  
₤ 

 2001  
₤ 

 2002  
₤ 

Πώληση αγαθών και υπηρεσιών   
 Ξυλεία   485.171 407.875 158.819  171.390 
 Καυσόξυλα  63.814 63.965 62.098  52.820 
 Χριστουγεννιάτικα δέντρα   32.284 27.303 9.381  9.326 
 ∆ασικά φυτά που πωλούνται από 
τα δασικά φυτώρια.  

83.770 121.914 155.078  145.517 

 ∆ασικοί σπόροι  1.371 532 490  892 
 Χώµα και διακοσµητικές πέτρες  3.589 83 1.439  288 
 ∆ευτερεύοντα δασικά προϊόντα 4 415 405 960  7.111 
Άδειες  
 Άδειες βόσκησης  404 618 683  662 
 Άδειες πριστηρίων  632 532 462  378 
 Άδειες παραγωγής καρβούνων 815 918 678  12 
Άλλα εισοδήµατα   
 Τέλη εγκατάστασης κυψελών 172 240 389  356 
 Άδειες χρήσης γης και νερού 1.535 5.345 14.349  17.896 
 Χρήση δασικών τηλεφώνων 683 17 0  0 
 Μακροχρόνιες µισθώσεις 87.249 396.904 527.499  533.255 
 Τέλη σπουδών στο ∆ασικό 
 Κολέγιο Κύπρου5 

62.058 51.076 23.637  35.144 

 Συµβιβασµός παραβάσεων  9.810 11.541 7.670  16.553 
 Άλλο εισόδηµα 6 282.367 233.538 63.295  55.038 
 Εισφορά UNOPS 7 0 0 15.000  82.650 
Σύνολο  1.116.139  1.322.807  1.041.927   1.129.288 
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών   
 
Οι πιστώσεις του Τµήµατος ∆ασών δαπανούνται για σκοπούς απασχόλησης, αγορά αγαθών, 

δασικής προστασίας αλλά και παροχής κοινωνικών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών.       

 

 

 

 

 

 

                                                 
*3 Μια λίρα Κύπρου (₤) ≅ 2 ∆ολάρια ΗΠΑ.  
4 ∆ευτερεύοντα δασικά προϊόντα: κώνοι, δείγµατα ξύλου, αρωµατικά φυτά, κ.λπ.   
5 Τέλη που καταβάλλονται για σπουδές ξένων φοιτητών 
6 Άλλα τέλη, χρεώσεις και πληρωµές. 
7 Εισφορές των Η.Ε. για δασοπροστασία και αναδασώσεις.  
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Πίνακας 6.3.2  

Συγκριτικός χρηµατοοικονοµικός υπολογισµός για την περίοδο 1993 – 2002  

Έτος  Έσοδα  
₤  

Τακτικές 
δαπάνες  

₤  

∆απάνες 
ανάπτυξης  

₤ 

Συνολικές 
δαπάνες  

₤ 

Ισοζύγιο 
₤  

1993   1.676.637   3.639.402  2.154.666  5.794.068   -4.117.431 
1994   1.455.054   4.124.889  2.323.964  6.448.853   -4.993.799 
1995   1.587.757   4.250.584  2.796.082  7.046.676   -5.458.919 
1996   1.322.807   4.447.620  3.010.410  7.458.030   -6.135.223 
1997   1.424.119   4.783.155  3.902.953  8.686.108   -7.261.989 
1998   1.049.671   5.110.591  5.638.107  10.748.698   -9.699.027 
1999   1.160.549   5.322.817  4.651.702  9.974.519   -8.813.970 
2000   1.643.698   6.831.652  3.554.971  10.386.623   -8.742.925 
2001   1.041.927   6.719.989  3.507.250  10.227.239   -9.185.312 
2002   1.129.288   7.393.961  4.960.760  12.354.721   -11.225.433 

Πηγή:  Τµήµα ∆ασών   

 

Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα το ισοζύγιο εσόδων και δαπανών είναι αρνητικό και µε 

την πάροδο του χρόνου αυξάνεται. 

  

Οι περισσότερες υπηρεσίες στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοµέα παρέχονται δωρεάν και 

πολλές φορές αυτό καθιστά δύσκολο τον υπολογισµό της αξίας τους σε χρηµατικούς όρους. Οι 

υπηρεσίες για αναψυχή και τουρισµό υπολογίζονται µέχρι ενός σηµείου και έχουν σηµαντική 

συµβολή στο ΑΕΠ. Άλλα έµµεσα οφέλη από τα δάση, όπως η προστασία του εδάφους και των 

υδάτινων πόρων, η διατήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας, η υποστήριξη στη γεωργική 

παραγωγικότητα, η δέσµευση άνθρακα, ο µετριασµός του φαινοµένου του θερµοκηπίου, η 

αποτροπή της απερήµωσης, η προστασία των παράκτιων πόρων αποκτούν ολοένα και 

µεγαλύτερη σηµασία.    

 

Για σκοπούς ετοιµασίας του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος, έγινε ανάλυση των κυριοτέρων 

δυνατοτήτων, αδυναµιών, προκλήσεων και κινδύνων που αντιµετωπίζει ο δασικός τοµέας 

(SWOT analysis). Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή, οι  κοινωνικές παροχές  των κρατικών δασών 

αποδείχθηκαν πολύ σηµαντικές (περίπου 36,7 εκατοµµύρια λίρες ετησίως). Η µέση ετήσια αξία 

αυτών των περιβαλλοντικών οφελών ήταν ₤303 ανά εκτάριο, σε σύγκριση µε ₤4,10 ανά εκτάριο 

από την παραγωγή ξυλείας. Οι ετήσιες δαπάνες για την παροχή των οφελών αυτών ήταν περίπου 

₤58, που δίνουν µια καθαρή ροή οφελών ₤245 ανά εκτάριο ανά έτος.   
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Για υπολογισµό της συµβολής των δασών και της δασοπονίας σε οικονοµικούς και χρηµατικούς 

όρους θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τόσο η παροχή άµεσων όσο και έµµεσων αγαθών και 

υπηρεσιών. ∆υστυχώς προς το παρόν είναι δύσκολο να υπολογιστεί η συνολική αυτή αξία, αλλά 

βρίσκονται υπό µελέτη διάφορες σχετικές µεθόδοι.  
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∆είκτης 6.4:  ∆απάνες για υπηρεσίες  

 

Πλήρες κείµενο:  Συνολικές δαπάνες για τις µακροπρόθεσµες βιώσιµες υπηρεσίες που 

παρέχονται από τα δάση  

 

Σκεπτικό:  

Οι δασικοί ιδιοκτήτες, δηµόσιοι και ιδιώτες, πραγµατοποιούν πρόσθετες δαπάνες για την 

παραγωγή µιας σειράς υπηρεσιών που απαιτούνται δωρεάν από το κοινό. Αυτές είναι, 

παραδείγµατος χάριν, δαπάνες για προστασία των δασών ενάντια στους φυσικούς κινδύνους, για 

παρεµπόδιση της διάβρωσης των εδαφών, για την προστασία της ποιότητας και ποσότητας νερού 

καθώς επίσης και για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν σηµαντική 

συµβολή στην ποιότητα της ζωής και στην ασφάλεια του ανθρώπου. Είναι σηµαντικό να 

εξασφαλιστεί ότι αυτές οι υπηρεσίες διατηρούνται και ότι παρέχεται επαρκής δηµόσια 

χρηµατοδότηση για κάλυψη των απαραίτητων σχετικών δαπανών. Το ύψος της συνολικής 

εθνικής δαπάνης για την παροχή αυτών των υπηρεσιών από τα δάση αποτελεί σηµαντικό 

στοιχείο για την εκτίµηση της προσπάθειας που καταβάλλουν οι διάφορες χώρες για να 

παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.    

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Εκτός από τα ξυλώδη δασικά προϊόντα, τα δάση της Κύπρου παρέχουν στην κοινωνία µια ευρεία 

σειρά αγαθών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής ευκαιριών για αναψυχή και 

τουρισµό, της προστασίας και συντήρησης του εδάφους και των λεκανών απορροής, της 

διατήρησης της βιοποικιλότητας, της βελτίωσης του κλίµατος και πολλά άλλα.    

 

Προς το παρών, η αξία των µη ξυλωδών δασικών προϊόντων και υπηρεσιών έχει αυξηθεί και 

υπερβεί την αξία των ξυλωδών προϊόντων. Τα µη ξυλώδη δασικά προϊόντα και υπηρεσίες  

αναµένεται να διαδραµατίσουν αυξανόµενο ρόλο στη µελλοντική χρήση και διαχείριση των 

δασών και γι’ αυτό το Τµήµα ∆ασών επενδύει µεγάλου ύψους πιστώσεις για να µπορεί να 

παρέχει τα αγαθά αυτά και τις υπηρεσίες στο κοινό.  
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Ο υπολογισµός της αξίας αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών σε χρηµατικούς όρους είναι 

αρκετά δύσκολος λόγω του ότι η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους είναι ελεύθερη και τα αγαθά 

αυτά δεν διατίθενται µέσω των αγορών και πολλές υπηρεσίες είναι διαθέσιµες είτε δωρεάν είτε 

έναντι αµοιβής που δεν απεικονίζει τις δαπάνες για την παροχή τους.    
 
Κατά τη διάρκεια της ετοιµασίας του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος, η µέση ετήσια αξία των 

περιβαλλοντικών οφελών των δασών υπολογίστηκε στις ₤303 ανά εκτάριο, έναντι ₤4,10 ανά 

εκτάριο από την παραγωγή ξυλείας.   
 
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται µερικές από τις δαπάνες για προστασία των δασών έτσι ώστε 

αυτά να µπορούν να παρέχουν τις αναµενόµενες από τους πολίτες υπηρεσίες και αγαθά.     

 
Πίνακας 6.4.1  

∆απάνες για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Τµήµα ∆ασών   

Έτος  Είδος Υπηρεσίας   

1995  
₤  

 1996  
₤  

 1997  
₤  

 1998  
₤  

 1999  
₤ 

2000  
₤ 

∆ασική προστασία (Μισθοί 
υπαλλήλων σε επιφυλακή)  

283.936 284.810 312.894 387.248 382.504  351.370 

Κατάσβεση πυρκαγιών 12.338 3.176 30.049 40.106 3.679  14.991 
∆ασοπυροσβεστικό σώµα 
(Μισθοί 
δασοπυροσβεστών)   

896.953 963.426 1.006.289 1.110.635 1.142.892  1.132.519 

Κατασκευή αντιπυρικών 
λωρίδων, δρόµων, 
ντεπόζιτων νερού κ.λπ.  

89.347 93.347 109.315 115.874 130.548  127.179 

Προστασία από έντοµα και 
ασθένειες (καταπολέµηση 
πυτιοκάµπης κ.λπ)  

12.296 14.087 13.837 48.311 119.606  126.537 

Συντήρηση µνηµείων της 
φύσης  

948  693 1.988 1.090 1.650  1.226 

∆ηµοσιότητα (ετοιµασία 
αφισών, και άλλου υλικού)  

5.032 3.459 6.996 9.586 11.863  18.084 

∆ωρεάν παροχή φυτών 
(κυρίως για την αναδάσωση 
κοινοτικών χώρων)  

9.966 9.985 10.397  7.802 12.265  16.585 

Συντήρηση και καθαρισµός 
εκδροµικών και 
κατασκηνωτικών χώρων 

89.626 99.677 102.975 114.248 114.516  117.508 

Εθνικά δασικά πάρκα: 
ανάπτυξη και συντήρηση  

200.951 225.633 224.476 307.814 328.265  311.027 

∆ηµιουργία και επέκταση 
εκδροµικών και 
κατασκηνωτικών χώρων  

72.338 75.186 79.486 89.790 94.584  127.115 

Συντήρηση µονοπατιών 
µελέτης της φύσης  

9.527 12.789 17.697 26.931 29.214  30.873 

ΣΥΝΟΛΟ  1.683.258 1.786.268 1.916.399 2.251.641 2.371.586  2.375.014 
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών  
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∆είκτης 6.5:  Εργατικό δυναµικό στο δασικό τοµέα  

 

Πλήρες κείµενο:  Αριθµός ατόµων που απασχολούνται στο δασικό τοµέα, ταξινοµηµένα κατά 

φύλο, ηλικία, εκπαίδευση και είδος εργασίας  

 

Σκεπτικό:  

Η απασχόληση που παρέχεται από την εκτέλεση δασοπονίας είναι ένας σηµαντικός δείκτης για 

τις κοινωνικές παροχές που προσφέρονται από τα δάση, ειδικά για µια βιώσιµη αγροτική 

ανάπτυξη. Συγχρόνως, ένα επαρκές εργατικό δυναµικό, όσον αφορά τον αριθµό και τα 

προσόντα, αποτελεί βασικό συντελεστή για την αειφόρο διαχείριση των δασών.   

 

Η προσφορά απασχόλησης στο δασικό τοµέα έχει µειωθεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 

λόγω της σηµαντικής αύξησης στην παραγωγικότητα. Αυτή η πτωτική τάση συνεχίζεται παρά τις 

προσπάθειες διατήρησης του ύψους της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.  

 

Οι απαιτήσεις ανωτέρων προσόντων από το εργατικό δυναµικό οφείλονται στη χρήση 

προηγµένου εξοπλισµού και µηχανηµάτων, καθώς επίσης και στην αναβαθµισµένη ευαισθησία 

που επιδεικνύεται στις περιβαλλοντικές παραµέτρους, σε διαδικασίες δασοκοµίας και 

επεξεργασίας ξύλου.  

 

Στον τοµέα της δασοπονίας, σε πολλές χώρες απασχολείται γερασµένο εργατικό δυναµικό και 

συναντούν δυσκολίες στην πρόσληψη νέου προσωπικού.    

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Παρ’ όλο που στην Κύπρο η απασχόληση που παρέχεται από το δασικό τοµέα είναι σχετικά 

µικρή, πολύ µικρό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναµικού της χώρας, αυτή συµβάλλει 

σηµαντικά στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη µερικών κυρίως αγροτικών κοινοτήτων. 

Μερικές κοινότητες όπως ο Κάµπος, η Τσακίστρα, η Παναγιά, ο Πύργος, τα Πηγαίνια και άλλες 

εξαρτώνται σηµαντικά από το δασικό τοµέα για την ευηµερία τους ή ακόµη και για την επιβίωσή 

τους.   
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Η δασοπονία παρέχει πλήρη αλλά και µερική απασχόληση ειδικά στους κατοίκους των ορεινών 

περιοχών. Ο αριθµός ατόµων που εργοδοτούνται µερικώς  από το Τµήµα ∆ασών κυµαίνεται καθ' 

όλη τη διάρκεια του έτους. Περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού και λιγότεροι κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

πολλοί από αυτούς εργοδοτούνται για δασική προστασία και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών.     

 
Πίνακας 6.5.1  

Απασχόληση  στο δασικό τοµέα  
Κατηγορίες 
εργαζοµένων 

 1993   1994   1995  1996  1997  1998  1999 2000   2001  2002 

∆ασικοί Λειτουργοί 
(Επιστηµονικό και 
Τεχνικό προσωπικό)  

 
 272  

 
 273  

 
 274  

 
 277  

 
 282  

 
 287  

 
 284  

 
 281  

 
 282  

 
 284 

Γραφειακό Προσωπικό    21   21  20   19   19  20  20  20   19   19  

Τακτικοί εργάτες που 
εργοδοτούνται από το 

Τµήµα ∆ασών 

 
 165  

 
 

 
 162  

 
 

 
 166  

 
 

 
 167  

 
 

 
 161  

 
 

 
 162  

 
 

 
 161  

 
 

 
 158  

 
 

   
 152    

 
 154 

Έκτακτοι εργάτες που 
εργοδοτούνται από το 

Τµήµα ∆ασών 

 
 85  

 
 95  

 
 108  

 
 113  

 
 154  

 
 161  

 
 171  

 
 174  

 
 221  

 
 242 

Εργάτες που 
εργοδοτούνται από 

ιδιώτες εργολάβους για 
υλοτοµία και εξαγωγή 
ξυλείας από τα κρατικά 

δάση 

 
 

 65  

 
 

 43  

 
 

 45  

 
 

 41  

 
 

 38  

 
 

 32  

 
 

 33  

 
 

 23  

 
 

 18  

 
 

 16  

Εργάτες που 
εργοδοτούνται από 

ιδιώτες εργολάβους για 
υλοτοµία και εξαγωγή 
ξυλείας από τα ιδιωτικά 

δάση 

 
 
2  

 
 

3  

 
 

3  
 

 
 

4  

 
 

2  
 

 
 

3  

 
 
3  

 
 
2  

 
 
4  

 
 
3  

Εργαζόµενοι στη 
βιοµηχανία ξύλου και 
παραγωγής προϊόντων  

ξύλου 

 
2798  

 

 
3043  

 
3425 

 
3434 

 
3343 

 
3320 

 
3438 

 
3104  

 
2967  

 
2959 

Εργαζόµενοι στη 
βιοµηχανία ξύλινων 

επίπλων και 
κορνιζοποιίας  

 
2750  

 

 
2896  

 
2603 

 
2252 

 
2070 

 
2508 

 
2451 

 
2478  

 
2426  

 
2340 

ΣΥΝΟΛΟ  6157  6536  6644 6307 6069 6493 6561 6240  6089  6017 
Πηγή: Τµήµα ∆ασών   
 
Ο αριθµός τακτικών εργατών που απασχολούνται άµεσα από το Τµήµα ∆ασών ακολουθεί 

πτωτική πορεία, ενώ ο αριθµός έκτακτων εργατών έχει σχεδόν τριπλασιαστεί κατά τη διάρκεια 

της ίδιας περιόδου (1993 – 2002). Η αύξηση αυτή στην απασχόληση εκτάκτων εργατών 

οφείλεται στις εντατικές προσπάθειες του Τµήµατος ∆ασών για να γίνει πιο αποτελεσµατικό 
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στην πρόληψη και καταπολέµηση των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί το µεγαλύτερο εχθρό 

των κυπριακών δασών. Το καλοκαίρι του 2002, 242 έκτακτοι δασικοί εργάτες εργοδοτήθηκαν 

κυρίως για τη δηµιουργία των δασοπυροσβεστικών σωµάτων.  

      

Η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων που απασχολούνται για την υλοτοµία και εξαγωγή 

ξυλείας από τα κρατικά δάση, οφείλεται στη δραστική µείωση της ποσότητας που αφαιρείται  

από αυτά.    

 

Η απασχόληση στη βιοµηχανία ξύλου και παραγωγή προϊόντων ξύλου, ήταν αρκετά σταθερή 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας παρά τη µεγάλη πίεση που ασκούταν από τις 

αυξανόµενες εισαγωγές τελικών προϊόντων και τη µείωση στην ποσότητα ξυλείας που 

παραγόταν από τα κρατικά δάση.  Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος για την αναστολή των 

εργασιών στο πριστήριο των ∆ασικών Βιοµηχανιών Κύπρου 8 το 2001, στο οποίο 

χρησιµοποιόταν µόνο ντόπια ξυλεία.  

Πίνακας 6.5.2  

Αριθµός εργαζοµένων στο Τµήµα ∆ασών κατά φύλο  
∆ασικοί Λειτουργοί και 

Γραµµατειακό Προσωπικό 
Τακτικοί εργάτες Έκτακτοι εργάτες ∆ασικοί 

µαθητευόµενοι 
Έτος  

 
Άντρες Γυναίκες Σύνολο  Α  Γ Σ  Α  Γ Σ  Α  Γ Σ 

2001   288   13   301   136   19   155  190 31  221  11   0   11  
2002   290   13   303   136   19   155  209 33  242  10   0  10  

Πηγή: Τµήµα ∆ασών   
 
∆εδοµένου ότι τα δάση διαχειρίζονται για πολλαπλή χρήση και οι δασικοί υπάλληλοι και εργάτες 

εκτελούν διαφορετικές εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είναι δύσκολο να παρατεθούν 

στοιχεία σχετικά µε αριθµό τους κατά δασοπονική δραστηριότητα.    

 
Πίνακας 6.5.3  

Επιστηµονικό, τεχνικό προσωπικό και δασικοί  εκπαιδευόµενοι στο Τµήµα ∆ασών   
Εργαζόµενοι κατά οµάδα 

ηλικίας  
Έτος Επιστηµονικό 

προσωπικό 
Τεχνικό 

προσωπικό  
∆ασικοί 

εκπαιδευόµενοι 
Σύνολο  

 
< 20  20 - 50  > 50  

2001   24   258   11   293  0   233   60  

2002   25   259  10   294  0   236   58  
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών   
                                                 
8Οι ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου είναι δηµόσια εταιρεία που ιδρύθηκε 1970 και εγγράφηκε στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο κύριος µέτοχος είναι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία της Κύπρου που κατέχει το 51% των 
µετοχών.    
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
  

∆είκτης 6.6:  Επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία  

 

Πλήρες κείµενο: Συχνότητα εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών στη 

δασοκοµία   

 

Σκεπτικό:  

Η δασοκοµία συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους τοµείς εργασίας στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων και των 

επαγγελµατικών ασθενειών στο δασικό τοµέα αποτελεί σηµαντική κοινωνική πτυχή της δασικής 

διαχείρισης.   

 

Τα εργατικά ατυχήµατα είναι περιστατικά που συµβαίνουν από, ή, κατά τη διάρκεια δασικών 

εργασιών, που συχνά οδηγούν σε µοιραίους επαγγελµατικούς τραυµατισµούς.  

 

Οι επαγγελµατικές ασθένειες εµφανίζονται ως αποτέλεσµα έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου 

κατά την εκτέλεση διαφόρων δασικών εργασιών.  

   

Ποσοτικός δείκτης:  

Η δασοπονία θεωρείται ως επάγγελµα µε ψηλό κίνδυνο φυσικών ατυχηµάτων και ασθενειών. 

∆ιάφορες δασικές εργασίες όπως οι υλοτοµίες µε αλυσοπρίονα, η εξαγωγή ξυλείας µε τρακτέρ 

και βαρούλκα, η µεταφορά ξυλείας µε φορτηγά οχήµατα, η καλλιέργεια του εδάφους, η 

κατάσβεση πυρκαγιών και άλλες εργασίες συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Οι 

επαγγελµατικές ασθένειες που προκαλούνται από την υπερβολική φυσική πίεση έχουν 

επιπτώσεις στον αυχένα, στην πλάτη και στους ώµους.  Επίσης οι ασθένειες από τη δόνηση και 

το θόρυβο είναι κοινές στη δασοκοµία.   

 

Εποµένως, η ασφάλεια και η υγεία στο χώρο εργασίας πρέπει να λαµβάνονται πολύ σοβαρά 

υπ΄όψιν. Το Τµήµα ∆ασών ως δηµόσιος εργοδότης,  ενέκρινε ένα σύνολο µέτρων προωθώντας 

την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο εργασίας όπως πιο κάτω:   
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1. Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία των εργαζοµένων: Ο περί Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία Νόµος Ν. 89(Ι)/1996 καθώς και οι Ν. 158(I)/2001, Ν. 25(I)/2002, N. 41(I)/2003 και 

N. 99(I)/2003 τροποποιητικοί νόµοι που συνάδουν µε τη Συνθήκη Ασφάλειας και Υγείας 

ILO και τη σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζουν τις ελάχιστες 

υποχρεώσεις αλλά και ευθύνες σχετικά µε την ασφάλεια και υγεία τόσο των εργοδοτών όσο 

και των εργαζοµένων. Το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι το αρµόδιο τµήµα για την εφαρµογή της νοµοθεσίας αυτής.    

2. Κανονισµοί:  Το 1987 το Τµήµα ∆ασών εξέδωσε και έθεσε σε εφαρµογή µια σειρά ειδικών 

κανονισµών σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας. Οι κανονισµοί 

απαριθµούν σειρά προληπτικών µέτρων µε στόχο την ασφάλεια και την ευηµερία των 

εργαζοµένων, καθώς επίσης και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού 

περιβάλλοντος. Οι κανονισµοί αυτοί αφορούν το θόρυβο, τη χρήση µηχανηµάτων και 

χηµικών ουσιών, τη χρήση προσωπικού εξοπλισµού ασφάλειας, κ.λπ.  

3. Εκπαίδευση:  Τα θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία έχουν ενσωµατωθεί στα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα του ∆ασικού Κολεγίου Κύπρου για την κατάρτιση τόσο των 

δασικών µαθητευοµένων, όσο και του υπόλοιπου προσωπικού που εργάζεται στο Τµήµα 

∆ασών. Η εκπαίδευση θεωρείται ως το πιο αποτελεσµατικό µέτρο πρόληψης των 

ατυχηµάτων και προβληµάτων υγείας στον χώρο εργασίας.   
 
Πίνακας 6.6.1  

Επαγγελµατικά ατυχήµατα στον δασικό τοµέα  

Ατυχήµατα  Φύλο  Ηλικία  Σοβαρότητα  
Έτος  Αριθµός   Ποσοστό 

%  
Άνδρες Γυναίκες < 

18 
> 
18 

Μοιραίο  Μη 
µοιραίο  

2001  6   0,56  6   0   0  6   0  6  
2002  1   0,06  1   0   0  1   0  1  

Πηγή: Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
 
Σύµφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία που δηµοσιεύονται από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ποσοστό ατυχηµάτων (αριθµός 
ατυχηµάτων ανά 100 υπαλλήλους) µεταξύ των εργαζοµένων στον δασικό τοµέα σε σχέση µε 
άλλους τοµείς της εργασίας είναι πολύ χαµηλό. Το υψηλότερο ποσοστό εργατικών ατυχηµάτων 
στην Κύπρο εµφανίζεται στους πιο κάτω τοµείς:  

• στον τοµέα των κατασκευών (29%),  

• στα ξενοδοχεία και εστιατόρια (13%) και,  

• στη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών (8%).  
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Η σωστή εφαρµογή των προγραµµάτων ασφάλειας και υγείας όχι µόνο βελτιώνει τις συνθήκες 

εργασίας αλλά και την παραγωγικότητα και την οικονοµική αποδοτικότητα.   
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
  
∆είκτης 6.7:  Κατανάλωση Ξύλου   

 
Πλήρες κείµενο: Κατά κεφαλή κατανάλωση ξυλείας και προϊόντων της.  

 
Σκεπτικό:   

Η ορθή χρήση του ξύλου, µιας ανανεώσιµης και φιλικής προς το περιβάλλον πρώτης ύλης, 

αποτελεί ουσιαστικό µέρος της βιώσιµης ανάπτυξης του δασικού τοµέα. Το εισόδηµα από τις 

πωλήσεις του ξύλου και των προϊόντων του είναι σηµαντικό στοιχείο για την οικονοµική 

αειφόρο ανάπτυξη του τοµέα.   

 
Ο δείκτης αυτός καταδεικνύει την ένταση της κατανάλωσης ξύλου και µπορεί να συσχετιστεί µε 

άλλους δείκτες, όπως τον πληθυσµό και το ΑΕΠ.  

 
Μαζί µε το δείκτη 6.8 (εµπόριο ξυλείας), ο δείκτης 6.7 καταδεικνύει πώς οι δασικοί πόροι της 

χώρας συµβάλλουν στην παροχή πρώτης ύλης στις εγχώριες και ξένες αγορές και εάν αυτή η 

παροχή είναι βιώσιµη.   

 
Τα προϊόντα πρωτοβάθµιας επεξεργασίας, δηλαδή πριστή ξυλεία, µοριοσανίδες, πολτός και 

χαρτί καθώς επίσης το ακατέργαστο ξύλο και το ξύλο που χρησιµοποιείται για παραγωγή 

ενέργειας πρέπει να περιληφθούν στο δείκτη αυτό. Τα προϊόντα δευτεροβάθµιας επεξεργασίας 

όπως έπιπλα, χάρτινα προϊόντα και άλλα, δεν πρέπει να περιληφθούν στο δείκτη για να 

αποφευχθεί η διπλή περίληψή τους και να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα από τους 

συντελεστές µετατροπής.   

 
Η χρήση του ξύλου αντί άλλων µη ανανεώσιµων πρώτων υλών είναι δείκτης βιώσιµων µορφών 

κατανάλωσης σε µια κοινωνία.   

 
Ποσοτικός δείκτης:  

Η Κύπρος θεωρείται ως µια καθαρά εισαγωγική χώρα ξύλου και ξύλινων προϊόντων. Το 92% 

των αναγκών σε ξύλο καλύπτονται από εισαγωγές από την Ευρώπη, την Αφρική, τη Ρωσία και 

την Αµερική. Οι εξαγωγές ξύλου και ξύλινων προϊόντων είναι αµελητέες.   
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Η συνολική ποσότητα ξυλείας που υλοτοµήθηκε από τα κυπριακά δάση το 2002 και κατέληξε 

στην ντόπια αγορά ήταν µόνο 12000 m3  και ήταν ένα µικρό ποσοστό της εγχώριας 

κατανάλωσης.   
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Πίνακας 6.7.1  
Κατανάλωση ξύλου στην Κύπρο  
 
 2001   2002   2003  

 Προϊόν  Παραγωγή  
 

Εισαγωγές  
 

Εξαγωγές  
 

Κατανάλωση  
 

Παραγωγή  
 

Εισαγωγές  
 

Εξαγωγές  
 

Κατανάλωση  
 

Παραγωγή  
 

Εισαγωγές  
 

Εξαγωγές  
 

Κατανάλωση  
 

Στρογγύλη Ξυλεία 
(1000m3) 

18,311   3,105   0,060 21,356  15,423 2,287   0 17,710  11,990 0,781  0 12,771  

Κάρβουνα  
(1000 τόνους)  

3,000  13,797   0,031 16,766  3,000 21,487   0,009 24,478  3,000 4,343  0 7,343  

Φέτες και µόρια 
ξύλου (1000 m3)  

5,500  48,200   0 53,700  5,000 0,070   0 5,070  4,000 0,031  0 4,031  

Υπολείµµατα ξύλου, 
(1000 m3)     

0  731,257   0 731,257  0 1,131   0,021 1,110  0 1,224  0 1,224  

Πριστή ξυλεία 
(1000 m3)  

8,601  77,275   0,160 85,716  7,463 84,478   0,245 91,696  5,645 183,085  0,397 188,333  

Σανίδες             

Φύλλα  καπλαµάδων 
(1000 m3)      

0  1,644   0,014 1,630  0 2,200   0,051 2,149  0 1,916  0 1,916  

Κοντραπλακέ 
(1000 m3)      

4,200  30,532   0,038 34,694  2,600 55,546   0,059 58,087  2,340 16,629  0,074 18,895  

Μοριοσανίδες 
(1000 m3)      

0  46,273   0,079 46,194  0 53,602   0 53,602  0 64,380  0 64,380  

Σανίδες από ίνες  
(1000 m3)     

0  30,427   0,002 30,425  0 22,874   0,006 22,568  0 31,752  0,008 31,744  

Πολτός ξύλου 
(1000 τόνοι)      

0  2,553   0 2,553  0 4,133   0,015 4,118  0 2,766  0,039 2,727  

Άλλος πολτός 
(1000 τόνοι)      

0  0   0 0  0 0,036   0 0,036  0 0,024  0 0,024  

Χαρτί για 
ανακύκλωση  
(1000 τόνοι) 

14,412  0   14,412 0  11,371 0   11,371 0  11,696 0  11,969 0  

Χαρτί και χαρτόνι 
(1000 τόνοι)  

0  55,550   0,235 55,315  0 57,715   0,350 57,365  0 60,216  2,656 57,560  

Πηγή: Τµήµα ∆ασών    
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
  

∆είκτης 6.8:  Εµπόριο ξυλείας  

Πλήρες κείµενο:  Εισαγωγές και εξαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξύλου  

 

Σκεπτικό:  

Το διεθνές εµπόριο ξυλείας και προϊόντων ξύλου διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην 

παροχή ανανεώσιµων προϊόντων στους καταναλωτές παγκοσµίως σε ανταγωνιστικές τιµές και 

βοηθά έτσι στην αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη του δασικού τοµέα σε πολλές χώρες.   

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Η Κύπρος είναι µια καθαρά εισαγωγική χώρα ξυλείας και προϊόντων ξύλου. Εξαρτάται σε έναν 

µεγάλο βαθµό από τις εισαγωγές ξυλείας, τόσο ακατέργαστης όσο και σε επεξεργασµένη µορφή. 

Μικρές ποσότητες από αυτή επανεξάγονται σε γειτονικές χώρες.    

 

Πίνακας 6.8.1  

Εισαγωγές και  εξαγωγές ξύλου και προϊόντων ξύλου 
 2000   2001   2002  

 Προϊόν  Εισαγωγές  Εξαγωγές  
 

Εισαγωγές 
 

Εξαγωγές  
 

Εισαγωγές  
 

Εξαγωγές  
 

Στρογγύλη Ξυλεία (m3) 2105  4 3105  60 2287   0 

Κάρβουνα (τόνος)  14302  3 13797  31 21487  9 

Φέτες και µόρια ξύλου (m3)  84302   0  77  0  70   0 

Υπολείµµατα ξύλου, (m3)     704295   30 1097  0 1131   21 

Πριστή ξυλεία (m3)  66803  19308 77275  160 84478   245 

Σανίδες       

Φύλλα καπλαµάδων (m3)      1615  6 1664  14 2200   51 

Κοντραπλακέ (m3)      17790   134 30532  38 55546   59 

Μοριοσανίδες (m3)      41020   24 46273  79 53602   0 

Σανίδες από ίνες (m3)     20469  2 30427 1 22874   12 

Πολτός ξύλου (τόνος)      1974   86 2553  0 4133   15 

Άλλος πολτός (τόνος)      6   0  14  0  36   0 

Χαρτί για ανακύκλωση 
(τόνος) 

1  10956  0 11412  0  11371 

Χαρτί και χαρτόνι (τόνος)  54613  1030 55543  239 57715   350 

Πηγή:  Τµήµα ∆ασών  
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Μετά την έγκριση του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος και την υιοθέτηση νέας δασικής 

πολιτικής από το Υπουργικό Συµβούλιο το 2001, βάση των οποίων προωθείται η πολλαπλή 

χρήση των δασών και δίνεται περισσότερη έµφαση στην παραγωγή µη ξυλωδών δασικών 

προϊόντων και υπηρεσιών και µε βάση τα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής των δασών, 

το Τµήµα ∆ασών έχει πάρει απόφαση για δραστική µείωση του λήµµατος που λαµβάνεται από 

τα κρατικά δάση στις 8000 m3 ετησίως. Αυτή η µείωση του λήµµατος έχει σαν αποτέλεσµα την 

µείωση της αναλογίας απολαµβανόµενου όγκου / καθαρής ετήσιας προσαύξησης κάτω στο 0,2. 

Το λήµµα αυτό, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να καλύψει τις τοπικές ανάγκες σε ξύλο. 

Εποµένως, η αγορά ικανοποιείται από εισαγωγές ξύλου και προϊόντων ξύλου από χώρες της 

Ευρώπης, της Αφρικής, της Αµερικής και τη Ρωσία.    
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
  
∆είκτης 6.9:  Ενέργεια από ξύλινους πόρους  

 
Πλήρες κείµενο:  Παραγωγή ενέργειας από τη χρήση του ξύλου και ποσοστό αυτής στη  

συνολική ενέργεια που καταναλώνεται, ταξινοµηµένη κατά προέλευση.   

 
Σκεπτικό:  

Το ξύλο είναι µια από τις σηµαντικότερες πηγές ανανεώσιµης ενέργειας, η σηµασία της οποίας 

υποεκτιµάται συχνά, ειδικότερα λόγω των δυσκολιών και προβληµάτων στη µέτρησή της. Ο 

στόχος του δείκτη αυτού είναι να καταδείξει την σηµασία της παραγωγής ενέργειας από ξύλο 

έναντι άλλων πηγών που αποτελεί κριτήριο για την αειφόρο ανάπτυξη του τοµέα της ενέργειας 

σε µια χώρα.  

 
Ποσοτικός δείκτης:  

Γενικά, η ξύλινη καύσιµη ύλη αποτελείται από καυσόξυλα, κάρβουνο και λιγνίνη.  Τα 

καυσόξυλα και το κάρβουνο προέρχονται από τα δάση, από άλλα δέντρα εκτός των δασών, από 

βιοµηχανίες επεξεργασίας ξύλου καθώς και από την ανακύκλωση προϊόντων ξύλου. Η λιγνίνη 

αποτελεί υποπροϊόν της χηµικής πολτοποίησης του ξύλου.     

 
Στην Κύπρο, η ενέργεια αυτή παράγεται από τα καυσόξυλα και το κάρβουνο και όχι από τη 

λιγνίνη.  Λόγω της απουσίας βιοµηχανιών παραγωγής χαρτιού δεν υπάρχει λιγνίνη. Η χρήση 

καυσόξυλων είναι ιδιαίτερα κοινή στις αγροτικές περιοχές για σκοπούς θέρµανσης. Το κάρβουνο 

χρησιµοποιείται ευρέως για σκοπούς ψησίµατος της παραδοσιακής σούβλας.      

 
Πίνακας 6.9.1  
Παραγωγή και κατανάλωση καύσιµης ύλης από ξύλο 

Ξύλινη καύσιµη ύλη  Έτος  
Α. Καυσόξυλα από τα κρατικά δάση.  2000  

m3  
 2001  

m3  
 2002  

m3  
     * Εγχώρια παραγωγή   - κωνοφόρα  4845 5974  4514 

                              - πλατύφυλλα 585  581   698 
     * Εισαγωγές  0  34   33 
     Σύνολο  5430 6589  5245 
 Β. Κάρβουνα       τόνοι  τόνοι τόνοι  
     * Τοπική παραγωγή      3000 3000  3000 
     * Εισαγωγές  14299 13766  21478 
     Σύνολο  17299 16766  24478 
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών  
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Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση καυσόξυλων (για το έτος 2002) υπολογίστηκε γύρω στα 

0,007 m3, ενώ η κατά κεφαλήν κατανάλωση κάρβουνων για το ίδιο έτος ήταν 33 κιλά περίπου.    

 

Για σκοπούς υπολογισµού του δείκτη αυτού, η ετήσια κατανάλωση ξύλινης καύσιµης ύλης 

θεωρήθηκε ίση µε τη ποσότητα που παράχθηκε και εισήχθηκε κατά το ίδιο έτος.   

 

Το ποσοστό ενέργειας από ξύλινους πόρους στη συνολική ενέργεια που καταναλώνεται στην 

Κύπρο είναι αρκετά χαµηλό. Τα καυσόξυλα χρησιµοποιούνται ευρέως από τους κατοίκους 

ορεινών κοινοτήτων δεδοµένου ότι αποτελούν τη φθηνότερη και πιο προσιτή πηγή ενέργειας για 

τις ανάγκες οικιακής θέρµανσης. Με βάση τον Περί ∆ασών Νόµο, κάτοικοι κοινοτήτων που 

απαριθµούνται σε σχετικό παράτηµα του νόµου έχουν δικαίωµα κατόπιν άδειας που εκδίδεται 

από δασικό λειτουργό και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος    να 

συλλέγουν είτε νεκρή και ξηρή καύσιµη ύλη ή να αποκόπτουν µέρος θάµνου για κάλυψη των 

προσωπικών τους αναγκών για θέρµανση.  

 

Η αστικοποίηση και η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος είναι οι κύριοι λόγοι για τους 

οποίους οι άνθρωποι µεταπήδησαν σε άλλες µορφές ενέργειας µε αποτέλεσµα τη µείωση της 

κατά κεφαλήν κατανάλωσης ξύλινης καύσιµης ύλης.  Όµως οι µεγάλες αυξήσεις στην τιµή του 

πετρελαίου επιβάλλουν σοβαρή µελέτη για χρήση ξύλου σε µεγαλύτερο βαθµό για παραγωγή 

ενέργειας. 

 

Η Κύπρος εξαρτάται ιδιαίτερα από το πετρέλαιο και τα παράγωγά του για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια είναι η πιο συνήθεις ανανεώσιµη ενέργεια που 

χρησιµοποιείται στην Κύπρο. Η εκτεταµένη χρήση της ανανεώσιµης αυτής ενέργειας 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα στον κόσµο στην εγκατάσταση  

ηλιακών συσσωρευτών (0,86 m2 ηλιακών συσσωρευτών / κατά κεφαλήν). Κατά το 2002 

περισσότερο από το 90% των νοικοκυριών ήταν εξοπλισµένα µε ηλιακούς θερµοσίφωνες ενώ 

περισσότερο από το 50% των ξενοδοχείων ήταν εξοπλισµένα µε συστήµατα συλλογής ηλιακής 

ενέργειας µε συνολική επιφάνεια γύρω στις 40000 m2. Η ηλιακή ενέργεια χρησιµοποιείται 

επίσης και σε άλλες µη-θερµικές εφαρµογές, όπως  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση 

φωτο-βολταϊκών κυττάρων. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
 
   
∆είκτης 6.10:  ∆υνατότητα πρόσβασης για αναψυχή  

 

Πλήρες κείµενο:  Έκταση δασών και άλλων δασοκαλυµµένων περιοχών όπου το κοινό έχει 

πρόσβαση για αναψυχή  

 

Σκεπτικό:  

Η µορφή ιδιοκτησίας και τα δικαιώµατα των ιδιοκτητών έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια 

πρόσβαση στα δάση και στις άλλες δασοκαλυµµένες εκτάσεις. 

   

Η πρόσβαση στα δάση επιτρέπει στους ανθρώπους να επωφεληθούν από τη ψυχαγωγική αξία 

των δασών που συµβάλλει στην αύξηση της ποιότητας ζωής. ∆εδοµένου ότι πολλές ψυχαγωγικές 

χρήσεις δεν είναι εµπορεύσιµες ή βασίζονται στα νοµικά ή αποτελεσµατικά δικαιώµατα της 

ελεύθερης πρόσβασης, ο δείκτης αυτός συµπληρώνει στοιχεία κάτω από τους δείκτες  3.3 (µη 

ξυλώδη προϊόντα) και 3.4 (υπηρεσίες) από την κοινωνική άποψη.  

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Η Κύπρος εκτός από την καταγάλανη θάλασσα, τις όµορφες παραλίες, τα αρχαιολογικά και 

ιστορικά µνηµεία, τα ειδυλλιακά τοπία, παρέχει και ένα ευρύ φάσµα ψυχαγωγικών ευκαιριών 

στα δάση όπως, κατασκήνωση, αναρρίχηση, πεζοπορία, κυνήγι, ψάρεµα, χιονοδροµίες,  

πτηνοπαρατήρηση κ.λπ.    

 

Η δηµόσια ιδιοκτησία του µεγαλύτερου ποσοστού των δασών επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση 

για σκοπούς αναψυχής. Η πρόσβαση στα ιδιωτικά δάση και άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές για 

τον ίδιο σκοπό είναι επίσης ελεύθερη.  Όµως σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, όποτε η 

πρόσβαση ή η χρήση των δασικών πόρων δεν κρίνεται αιτιολογηµένη, ο ∆ιευθυντής του 

Τµήµατος ∆ασών ή οι δασοκτήµονες µπορούν να απαγορεύσουν εντελώς την πρόσβαση. 

Μερικές δραστηριότητες, όπως το άναµµα φωτιάς, η κατασκήνωση, και το κυνήγι είναι είτε 

εντελώς απαγορευµένες σε µερικές περιοχές, όπως  σε περιοχές προστασίας της φύσης, είτε  

επιτρέπονται µε ειδικές διευθετήσεις.   
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Οι επιδράσεις της δασικής αναψυχής στα άτοµα και στην κοινωνία είναι πολλές. Η αναψυχή 

δίνει την δυνατότητα µείωσης του άγχους, σωµατικής και πνευµατικής άσκησης, µε άµεσα 

θετικά αποτελέσµατα στην υγεία, την ευτυχία και την παραγωγικότητα.    

 
Το Τµήµα ∆ασών είναι το αρµόδιο τµήµα για τη δηµιουργία, τη βελτίωση και την επέκταση 

εκδροµικών και κατασκηνωτικών χώρων, µονοπατιών µελέτης της φύσης, ποδηλατοδρόµων, 

περιβαλλοντικών κέντρων καθώς επίσης και για τη δηµιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση 

εθνικών πάρκων εντός των κρατικών δασών.   

 
Στα κρατικά δάση υπάρχουν προς το παρόν 41 εκδροµικοί χώροι συνολικής χωρητικότητας 

20810 ατόµων. Στους περισσότερους απ’ αυτούς τους χώρους υπάρχουν αρκετές διευκολύνσεις 

όπως, παγκάκια, πόσιµο νερό, αποχωρητήρια, ψησταριές και παιδικές χαρές.  

 
Πίνακας 6.10.1  

Εκδροµικοί χώροι  

Α/Α  Εκδροµικός χώρος ∆ασική 
Περιφέρεια 

Χωρητικότητα
σε άτοµα 

Έτος δηµιουργίας 

1  Ακαδηµία   Λευκωσία 180 1996  
2  Μάντρα του Καµπιού Λευκωσία 1600 1972  
3  Κιόνια Λευκωσία 560 1972  
4  Ε.∆.Π Αθαλάσσας Λευκωσία 400 1994  
5  Προφήτης Ηλίας Λευκωσία 120 1973  
6  Κόρνος Λευκωσία 600 1976  
7  Κάβο Γκρέκο  Λευκωσία 120 1995  
8  Άγιος Γεώργιος Αθαλάσσας Λευκωσία 150 1991  
9  Ριζοελία Λευκωσία 150 2003  

10  Αγία Παρασκευή Λεµεσός 665 1979  
11  Κακοµάλλης Λεµεσός 355 1980  
12  Πολεµίδια Λεµεσός 200 2003  
13  Φράκτης του Ξυλιάτου Αδελφή  675 1984  
14  Γεφύρι Παναγιάς Αδελφή 35 1998  
15  Καπουρά Αδελφή 200 1965  
16  Πλατάνια Τρόοδος  2660 1969  
17  Αρκολαχανιά  (Μέσα Ποταµός) Τρόοδος 560 1982  
18  Λιβάδι του Πασιά  Τρόοδος 1280 1981  
19  Κάµπος του Λιβαδιού Τρόοδος 660 1992  
20  Αρµιρολίβαδο Τρόοδος 2080 1985  
21  Τροοδίτισσα (Ξεροκόλυµπος)  Τρόοδος 630 1979  
22  Καµπίν του Καλοήρου Τρόοδος 560 1971  
23  Ασίνου Τρόοδος 120 1974  
24  Φράγµα Προδρόµου  ∆. Κολέγιο 250 2002  
25  Μάραθος ∆. Κολέγιο 300 1974  
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Α/Α  Εκδροµικός χώρος ∆ασική 
Περιφέρεια 

Χωρητικότητα
σε άτοµα 

Έτος δηµιουργίας 

26  Ξεραρκάκα ∆. Κολέγιο 650 1976  
27  Γεφύρι του Λιβαδιού Πάφος 400 1991  
28  Μονασιήλλακα Πάφος 600 1988  
29  Ξυσταρούδα Πάφος 250 1978  
30  Κοµιτιζιή Πάφος 400 1974  
31  Κοινοτικό ∆άσος Τίµης Πάφος 700 1987  
32  Σταυρός τις Ψώκας Πάφος 600 1970  
33  Αγιά Πάφος 250 1971  
34  Σµυγιές  Πάφος 400 1986  
35  Αγίου Μερκουρίου Πάφος 350 1995  
36  Παπάλουκας Πάφος 200 1986  
37  Πέρα Βάσα Πάφος 200 1995  
38  Καλονόµουτη  Πάφος 120 2001  
39  Αγία Βαρβάρα Πάφος 120 1994  
40  Μαυραλής Πάφος 410 1995  
41  Άγιος Αντώνιος Λάρνακα  50 2001  

                  Σ Υ Ν Ο Λ Ο                 20810  
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών 

 

Λειτουργούν επίσης, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, έξι (6) κατασκηνωτικοί χώροι 

χωρητικότητας 2500 ατόµων.   

 

Πίνακας 6.10. 2   

Κατασκηνωτικοί χώροι µέσα στα κρατικά δάση   

Α/Α  ∆άσος / Τοποθεσία  ∆ιαχειριστής - Μισθωτής  Αντίσκηνα/ 
Τροχόσπιτα 

Χωρητικότητα 
(άτοµα) 

1  Τρόοδος - Πλατάνια Τµήµα ∆ασών 150   600 
2  Τρόοδος Κοινοτικό Συµβούλιο Τροόδους 170   650 
3  Τρόοδος - Καµπί του 

Καλοήρου  
Τµήµα ∆ασών 80   320 

4  ∆ασικό Κολέγιο - 
Φράκτης Προδρόµου 

Τµήµα ∆ασών  30   100 

5  Πάφος – Πόλις 
Χρυσοχούς 

Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού 200   700 

6  Πάφος – Σταυρός της 
Ψώκας 

Τµήµα ∆ασών 60   150 

              ΣΥΝΟΛΟ  2520 
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών 

 

Έντεκα (11) άλλοι κατασκηνωτικοί χώροι, οι οποίοι βρίσκονται µέσα στα κρατικά δάση 

δηµιουργήθηκαν και χρησιµοποιούνται από ειδικές οµάδες, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.   
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Πίνακας 6.10.3  

Κατασκηνωτικοί χώροι µέσα στα κρατικά δάση για ειδική χρήση από συγκεκριµένες 

οµάδες   

Α/Α  ∆άσος / τοποθεσία  ∆ιαχειριστής - Μισθωτής  Αντίσκηνα / 
Τροχόσπιτα 

Χωρητικότητα 
(άτοµα) 

1  Λεµεσός- Κακοµάλλης Μητρόπολη Λεµεσού 1   30 

2  Τρόοδος  Girl Guide (scouts) 6   60 
3  Τρόοδος - Ασπρόκρεµµος Σύνδεσµος Γονέων και 

∆ασκάλων Λεµεσού 
8   60 

4  Τρόοδος ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ 3  50 
5  Τρόοδος - Λούµατα των 

Αετών 
Πρόσκοποι  25   150 

6  Τρόοδος - Πλατάνια Πρόσκοποι 15   100 
7  Τρόοδος   Ιερά Καρδία Σχολή Αγίας 

Μαρίνας 
2  20 

8  Τρόοδος – Πασιά Λιβάδι  Αµερικανική Ακαδηµία  25   150 
9  Τρόοδος – Πασιά Λιβάδι, 

Rocky Point 
American College of Girls 
(Cairo) 

10   60 

10  Κολέγιο – Πρόδροµος Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων 
∆ασκάλων 

25   100 

11  Κάρα των Γλιών  Πρόσκοποι  47   180 
              ΣΥΝΟΛΟ   960 
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών  

 

Για τους επισκέπτες που αρέσκονται στο περπάτηµα και την ορειβασία και ενδιαφέρονται να 

αποκτήσουν συγχρόνως γνώσεις σχετικά µε τη χλωρίδα, την πανίδα και τα δασικά 

οικοσυστήµατα, κατασκευάστηκαν 49 µονοπάτια µελέτης της φύσης συνολικού µήκους 223 χλµ. 

Περίπου,  174 χλµ. από αυτά εντός των κρατικών δασών και τα υπόλοιπα 26 χλµ. εντός δασών 

και άλλων δασοκαλυµµένων περιοχών.  

 

Επίσης έχουν δηµιουργηθεί διάφοροι ποδηλατοδρόµοι έχουν επίσης δηµιουργηθεί από το Τµήµα 

∆ασών κατά την τελευταία δεκαετία, 216 χλµ. είναι ασφαλτοστρωµένοι και 233 χλµ.  χωµάτινα.    

 

Το Τµήµα ∆ασών έχει δηµιουργήσει δύο Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης, ένα στο Εθνικό 

∆ασικό Πάρκο Τροόδους και το άλλο στο Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Αθαλάσσας. Και τα δύο κέντρα 

έχουν εκπαιδευτικό, ενηµερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Οι στόχοι που τέθηκαν για την 

λειτουργία τους είναι:  

• Η ενηµέρωση και προβολή της αξίας των δασών του νησιού µε την ανάδειξη σηµαντικών 

δασικών οικοσυστηµάτων 
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• Η ενηµέρωση και προβολή του έργου του Τµήµατος ∆ασών για την προστασία των 

δασών και της φυσικής κληρονοµιάς 

• Η περιβαλλοντική εκπαίδευση 

• Η έµπνευση σεβασµού και αγάπης για τους φυσικούς πόρους και η δηµιουργία 

περιβαλλοντικής συνείδησης.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
  

∆είκτης 6.11: Πολιτιστικές και πνευµατικές αξίες   

 

Πλήρες κείµενο: Περιοχές µέσα στα δάση και άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές µε πολιτιστικές 

ή πνευµατικές αξίες  

 

Σκεπτικό:  

Τα δάση έχουν πολλές πολιτιστικές και πνευµατικές αξίες για τις κοινωνίες και τα άτοµα, 

ειδικότερα για θρησκευτικούς, αισθητικούς και ιστορικούς λόγους. Παρ’ όλο που πολλές φορές 

αυτές οι αξίες είναι άυλες, είναι συχνά συνδεδεµένες µε συγκεκριµένες περιοχές που 

προσδιορίζονται, απαριθµούνται και προστατεύονται. Ο αριθµός τέτοιων περιοχών, οι οποίες 

είναι επίσηµα κηρυγµένες ως προστατευόµενες ή ειδικού χαρακτήρα, αποτελεί δείκτη των 

πολιτιστικών και πνευµατικών αξιών που συνδέονται από την κοινωνία µε τα δάση.   

 

Παραδείγµατα τέτοιων περιοχών µέσα στα δάση είναι αρχαιολογικοί χώροι, χώροι που 

αναφέρονται στη µυθολογία, δέντρα µνηµεία της φύσης, περιοχές ιστορικών γεγονότων ή 

ειδικών τελετών που συνδέονται µε τη θρησκεία και τους αγίους, τοπία ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους και άλλες περιοχές.  Σε πολλές περιπτώσεις οι περιοχές αυτές είναι µικρές σε έκταση 

και έτσι η µονάδα µέτρησης τους είναι ο αριθµός των περιοχών αντί η έκτασή τους.   

 

Ποσοτικός δείκτης:  

Καθ’ όλη τη µακρόχρονη ιστορία τους, τα δάση της Κύπρου έχουν διαδραµατίσει έναν 

σηµαντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονοµική πτυχή της ζωής στο νησί. Από τα γραφόµενα του 

Ερατοσθένη (275-195 Π.Χ.), τα δάση της Κύπρου που κάλυπταν όχι µόνο τα βουνά αλλά και τις 

πεδιάδες, είχαν υλοτοµηθεί και η ξυλεία τους χρησιµοποιήθηκε κυρίως για την εξαγωγή 

µεταλλεύµατος, όπως του χαλκού και του ασηµιού αλλά και για την κατασκευή πλοίων.  Το ξύλο 

κατά τη διάρκεια του χρόνου χρησιµοποιήθηκε επίσης για οικοδοµικούς σκοπούς, για διάφορες 

κατασκευές για τις οικιακές ανάγκες ή ως πηγή ενέργειας. Το ξύλο ήταν πάντα και αποτελεί και 

σήµερα πρώτη ύλη για διάφορες χρήσεις και σκοπούς.  
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Τα δάση αποτέλεσαν επίσης πηγή έµπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ζωγράφους, 

µουσικούς και άλλους.  

 
Τα δάση της Κύπρου περιβάλλονται µε πολλές πολιτιστικές αξίες κυρίως για ιστορικούς, 

αισθητικούς και θρησκευτικούς λόγους. Μερικά παραδείγµατα αποτελούν αρχαίοι οικισµοί, 

οχυρώσεις και κάστρα, εκκλησίες, θέατρα, αρχαία, µεταλλεία, καµίνια, γνωστές από την 

αρχαιότητα βυζαντινές γέφυρες, φυσικά µνηµεία και ιδιαίτερα όµορφα τοπία και άλλα.  

 
Πίνακας 6.11.1  

Αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί χώροι µέσα στα δάση ή άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές  
Α/Α Αρχαίο µνηµείο Επαρχία Πόλη / Χωριό 
1  Ο χώρος και τα κατάλοιπα της Αρχαίας Ταµασσού Λευκωσία Πολιτικό 
2  Ο χώρος και τα κατάλοιπα της αρχαία πόλης των Σόλων Λευκωσία  Καραβοστάσι 
3  Τµήµα του χώρου και των καταλοίπων του Ανακτόρου 

και των Ιερών της αρχαίας Αίπειας στην τοποθεσία 
«Βουνί» 

Λευκωσία  Λουτρός 

4  Τµήµα του µεταλλείου της πρώιµης εποχής του χαλκού 
στην τοποθεσία «Αλέτρι» 

Λευκωσία  Γαληνή 

5  Ο χώρος µε τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας σκουριάς 
χαλκού στην τοποθεσία «Καλούπασιης» 

Λευκωσία  Μιτσερό 

6  Ο χώρος µε τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας σκουριάς 
χαλκού στην τοποθεσία «Καµπανολάονα» 

Λευκωσία  Μηλικούρι 

7  Παλαιά Βρύση Λευκωσία  Πολιτικό 
8  Ο χώρος µε τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας σκουριάς 

χαλκού στην τοποθεσία «Κοκινόγια» 
Λευκωσία  Σιά 

9  Ο χώρος µε τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας σκουριάς 
χαλκού στην τοποθεσία «Βουδόµαντρα» 

Λευκωσία  Μιτσερό 

10  Τα κατάλοιπα του Φρουρίου του Τάγµατος των Ναϊτών  Λάρνακα Χοιροκοιτία 
11  Τµήµατα του χώρου και των καταλοίπων του νεολιθικού 

συνοικισµού στην τοποθεσία «Βουνί» 
Λάρνακα Χοιροκοιτία 

12  Ο χώρος µε τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας σκουριάς στην 
τοποθεσία «Σκουριά» 

Λάρνακα Καλαβασός 

13  Τµήµατα του χώρου και των καταλοίπων της αρχαίας 
πόλης του Κουρίου 

Λεµεσός Επισκοπή 

14  Το Ιερόν του Απόλλωνα Υλάτη Λεµεσός Επισκοπή 
15  Τµήµατα του αρχαίου νεκροταφείου στην τοποθεσία 

Άγιος Ερµογένης 
Λεµεσός Επισκοπή 

16  Μέρος του χώρου γύρω από το Στάδιο στην Επισκοπή Λεµεσός Επισκοπή 
17  Τµήµατα των τειχών και των καταλοίπων γνωστά ως 

«Παλαιά Χώρα» στη Χιονίστρα   
Λεµεσός Πάνω Πλάτρες 

18  Γεφύρι της Ελιάς Λεµεσός Φοινί 
19  Ο χώρος µε τα κατάλοιπα αρχαίου µεταλλείου και σωρού 

αρχαίας σκουριάς στις τοποθεσίες «Πλατείες» και 
«Κουρίες» 

Λεµεσός Ασγάτα  

20  Ο χώρος µε τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας σκουριάς 
χαλκού στο δάσος Λεµεσού 

Λεµεσός Γεράσα 

21  Το παλαιό γεφύρι στην τοποθεσία «Ελίοµυλος» Λεµεσός Ποταµιού 
22  Γεφύρι του Πισκόπου Λεµεσός Φοινί 
23  Γεφύρι του Σκάρφου Πάφος Σίµου 
24  Γεφύρι του Τσιελεφού Πάφος Άγιος Νικόλαος 
25  Γεφύρι του Ρουδιά Πάφος Άγιος Ιωάννης 
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Α/Α Αρχαίο µνηµείο Επαρχία Πόλη / Χωριό 
26  Τµήµατα του χώρου και των καταλοίπων της αρχαίας 

πόλεως των Ρωµαϊκών Παλαιοχριστιανικών χρόνων στην 
τοποθεσία «Άγιος Γεώργιος» 

Πάφος Πέγεια 

27  Κατάλοιπα χαλκολιθικού Ελληνιστικού Ρωµαϊκού και 
Μεσαιωνικού οικισµού και Οχυρώσεις που βρίσκονται 
στη νησίδα γνωστή ως «Γερόνησος»    

Πάφος Πέγεια 

28  Ο χώρος µε τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας σκουριάς 
χαλκού στην τοποθεσία «Μαυροβούνια» 

Πάφος Πόλη Χρυσοχούς 

29  Ο χώρος µε τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας σκουριάς 
χαλκού στην τοποθεσία «Καβάκια» 

Πάφος Πάνω Παναγιά 

30  Η ερειπωµένη εκκλησία του Αγίου Μάµαντος Πάφος Πάνω Γιαλιά 
31  Ο χώρος και τα κατάλοιπα του ερειπωµένου Μεσαιωνικού 

Πύργου, γνωστός σαν «Πύργος της Ρήγαινας» και της 
παρακείµενης εκκλησίας  

Πάφος Νέο Χωριό 

32  Εκκλησία Παναγίας Χρυσοπατερίτισσας Πάφος Πωµός 
33  Το Φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα Κερύνεια Κάρµι 
34  Το Φρούριο Βουφαβέντο Κερύνεια Κουτσοβέντης 
Πηγή: Τµήµα Αρχαιοτήτων    

 
 Όλοι οι πιο πάνω αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί χώροι βρίσκονται µέσα στα δάση ή µέσα σε 

άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές και προστατεύονται από τον Περί Αρχαιοτήτων Νόµο.   
 
Πίνακας 6.11.2  

∆έντρα, µνηµεία της φύσης στην Κύπρο  

Α/Α Λατινικό όνοµα      Τοποθεσία     Ιδιοκτήτης  
 

 Στηθιαία 
Περίµετρος   

(µ)  
 

Ύψος  
(µ)  

Ηλικία 

1.  Pinus nigra ssp. pallasiana ∆άσος Τροόδους  Τµήµα ∆ασών  4,20   18   400  
2.  Juniperus foetidissima ∆άσος Τροόδους Τµήµα ∆ασών  4,45   16   450  
3.  Quercus alnifolia Γκρεµός της 

Πελλής 
Τµήµα ∆ασών  3,50  10   200  

4.  Cedrus brevifolia Κοιλάδα των 
Κέδρων 

Τµήµα ∆ασών  2,79   32   200  

5.  Quercus infectoria ssp. veneris Πύργος της 
Ρήγαινας 

Τµήµα ∆ασών  5,35   18   500  

6.  Quercus infectoria ssp. veneris Λάνια Τµήµα ∆ασών  8,10   26   800  
7.  Platanus orientalis Κοµιτιτζή Τµήµα ∆ασών  5,52   24   400  
8.  Platanus orientalis Φοινί Τµήµα ∆ασών  6,20   36   500  
9.  Pinus nigra ssp. pallaciana ∆άσος Τροόδους Τµήµα ∆ασών  4,72  20   400  
10.  Quercus infectoria ssp. veneris Αγ. Κόνωνας, 

Ακάµας 
Τµήµα ∆ασών 2,90 16 200 

11.  Pinus brutia ∆κιάλης, ∆άσος  
Γιαλιάς 

Τµήµα ∆ασών 4,07 26 250 

12.  Pinus brutia Τερατσιά, ∆άσος 
Γιαλιάς 

Τµήµα ∆ασών 3,70 36 230 

13.  Pinus brutia Ταπατζιά, ∆άσος 
Γιαλιάς 

Τµήµα ∆ασών 4,12 24 260 

14.  Quercus coccifera ssp. 
calliprinos 

Ακάµας Τµήµα ∆ασών 3,10 12 300 

15.  Platanus orientalis Μαύρες Συκιές Τµήµα ∆ασών 6,00 28 400 
16.  Cedrus brevifolia Κοιλάδα των 

Κέδρων 
Τµήµα ∆ασών 2,78 32 150 

17.  Quercus alnifolia ∆κιάλης, ∆άσος 
Γιαλιάς 

Τµήµα ∆ασών 2,77 10 150 
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Α/Α Λατινικό όνοµα      Τοποθεσία     Ιδιοκτήτης  

 
 Στηθιαία 
Περίµετρος   

(m)  

Ύψος  
(m)  

Ηλικία 

18. 
 

Platanus orientalis ∆κιάλης, ∆άσος 
Γιαλιάς 

Τµήµα ∆ασών 4, 60 26 300 

18.  Alnus orientalis ∆κιάλης, ∆άσος 
Γιαλιάς 

Τµήµα ∆ασών 2,80 28 200 

19.  Pinus brutia Μαρότης, ∆άσος 
Γιαλιάς 

Τµήµα ∆ασών 3,78 36 250 

20.  Cedrus brevifolia Πεδουλάς  Τµήµα ∆ασών 2,60 16 150 
21.  Taxodium distichum Φασούρι Τµήµα ∆ασών 2,38 14 72 
22.  Pinus brutia Σταυρός της 

Ψώκας 
Τµήµα ∆ασών 3,85 50 300 

23.  Quercus infectoria ssp. veneris Σταυρός της 
Ψώκας 

Τµήµα ∆ασών 3,61 14 350 

24.  Pinus brutia Μοσφιλιά, 
Αφτουλλίνα 

Τµήµα ∆ασών 4,78 51 350 

25.  Juniperus excelsa Μαδαρή Τµήµα ∆ασών 1,57 10 300 
26.  Alnus orientalis Κοιλάδα Πλατύ Τµήµα ∆ασών 3,10 33 150 
27.  Quercus coccifera ssp. 

calliprinos 
Πολεµίδια  Τµήµα ∆ασών 3,10 στη βάση 16 250 

28.    Quercus coccifera ssp. 
calliprinos 

Πολεµίδια Τµήµα ∆ασών 1,57 8 250 

29.    Quercus coccifera ssp. 
calliprinos 

Πολεµίδια Τµήµα ∆ασών 1,36 12 250 

30.    Cedrus brevifolia Βρύση του 
Ματσιµά 

Τµήµα ∆ασών 3,63 22 300 

31.  Pinus brutia Ποκαµατισµός Τµήµα ∆ασών 3,75 16 250 
32.  Pinus nigra ssp. pallasiana Ξεροκόλυµπος Τµήµα ∆ασών 4,52 20 300 
33.  Arbutus andrachne Κιόνια, Προφήτης 

Ηλίας 
Τµήµα ∆ασών 1,46 στα 90εκ. 10 120 

34.  Pinus brutia Βροδίσια Τµήµα ∆ασών 4,10 32 250 
35.  Quercus coccifera ssp. 

calliprinos 
Πλατανούδι, 
Κοιλάδα Πλατύ 

Τµήµα ∆ασών 4,80 στη βάση 8 450 

36.  Ceratonia siliqua Πολεµίδια Τµήµα ∆ασών 3,10 14 150 
38. Quercus coccifera ssp. 

calliprinos 
∆άσος Αδελφοί 
(Κρινιάτις) 

Τµήµα ∆ασών 1,98 10 300 

 39. Quercus infectoria ssp. veneris ∆άσος Αδελφοί 
(Φτερίζι)  

Τµήµα ∆ασών 3,40 16 250 

40. Ficus sycomorus Μακούντα Τµήµα ∆ασών 2,31 στη βάση 14 120 
 41. Abies cilicica Πλάτρες Τµήµα ∆ασών 2,59 24 115 
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών  
 
 
Εκτός από τα πιο πάνω δέντρα µνηµεία της φύσης ,που βρίσκονται µέσα στα κρατικά δάση του 

νησιού και που προστατεύονται από τον Περί ∆ασών Νόµο, δέκα (10) άλλα δέντρα ή οµάδες 

δέντρων είναι κηρυγµένα ως τέτοια και προστατεύονται από τον Περί Πολεοδοµίας και 

Χωροταξίας Νόµο.    
 
Βάση του ιδίου νόµου, περιοχές ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας έχουν 

κηρυχθεί ως Προστατευόµενες Παραλίες (όπως τη Λάρα - Τοξεύτρα), Προστατευόµενες Ακτές 

(όπως το δάσος Κάβο Γκρέκο, ο Μακρόνησος, το δάσος Ραντί και το ακρωτήριο του Ακάµα), 

και Περιοχές Προστασίας της Φύσης και Προστατευόµενα Τοπία (Γκρεµοί, φαράγγια, αλυκές 

κ.λπ.).  
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Πίνακας 6.11.3  

Άλλες προστατευόµενες περιοχές – Γκρεµοί  
Α/Α  Όνοµα   Τοποθεσία   Επαρχία  
1  Γκρεµµοί Πισσουρίου   Πισσούρι  Λεµεσός  
2  Μαντηλόκρεµµος Κάτω ∆ρυς  Λάρνακα  
3  Φαλκονόπετρα   Κάτω Λεύκαρα  Λάρνακα  
4  Κουλλουρόπετρα  Κόρνος  Λάρνακα  
5  Άκρον Πωµού  Πωµός  Πάφος 
6  Πάµπελα  Νέο Χωριό  Πάφος 
7  Επισκοπής  Επισκοπή  Πάφος 
8  Ασπρόγκρεµµος Αµαργέτη – Αγία Μαρίνα  Πάφος 
9  Ζηριπιλής  Κελοκέδαρα – Αγία Μαρίνα Πάφος 
10  Παχνούτης Ασπρογιά - Παναγιά Πάφος 
11  Σαλαµιούς Σαλαµιού Πάφος 
12  Άσπρο Πηγάδι  Κελοκέδαρα - Σαλαµιού Πάφος 
13  Κρεµαστή Πάνω Παναγιά Πάφος 
14  Ατόκρεµµος Πάνω Παναγιά Πάφος 
15  Πύρκοι Πάνω Παναγιά Πάφος 
16  Κούκος Πάνω Παναγιά Πάφος 
17  Βλούθκια - Ζάπηθος  Πάνω Παναγιά Πάφος 
18  Καπνισµένος   Αρµίνου – Άγιος Νικόλαος Πάφος 
19  Τζέρινας Άγιος Ιωάννης Πάφος 
20  Χανουτάρηδες Άγιος Ιωάννης Πάφος 
21  Κάβο Γκρέκο Αγία Νάπα Αγία Νάπα 

 Πηγή:  Τµήµα ∆ασών 

 

Πίνακας 6.11.4  

Άλλες προστατευόµενες περιοχές – Φαράγγια  
Α/Α  Όνοµα   Τοποθεσία   Επαρχία  
1  Στενοί  ∆ρόµος Κύκκου-Παναγιάς Λευκωσία  
2  Μαύροι Γκρεµοί ∆ρόµος Κύκκου Λευκωσία  
3  Μαλών ∆ρόµος Κύκκου Λευκωσία  
4  Μαδαρής  Σαράντι Λευκωσία  
5  Ποταµός Φτερικουδιών Φτερικούδι Λευκωσία  
6  Κρησφύγετο Φιλάνι Φιλάνι Λευκωσία  
7  Τρόζενα Γεροβάσα Λεµεσός 
8  Κορωνιά Κάθηκας Πάφος  
9  Φαλκονιά Κάθηκας - Πέγεια Πάφος  
10  Κουφών Κάθηκας – Πάνω Αρόδες Πάφος  
11  Άβακας Πάνω Αρόδες – Κάτω Αρόδες Πάφος  
12  Κρανάση - Αµπελάτζια Αντρολύκου Πάφος  
13  Καρδαµίλλης Αντρολύκου Πάφος  
14  Πετράκης Αντρολύκου Πάφος  
15  Ατυχούλλης Περιστερώνα  Πάφος  
16  Χα Ποτάµι 

 
Αλέκτορα – Πάνω Αρχιµαντρίτα - 
Κούκλια 

Πάφος  

17 Κοίλωµα Σωτήρας Σωτήρα Αµµόχωστος 
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών  
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Πίνακας 6.11.4  

Άλλες προστατευόµενες περιοχές – Βουνοκορφές 
Α/Α Όνοµα   Θέση  Περιοχή  
1 Σταυροβούνι Σταυροβούνι  Λάρνακα  
2  Ξυλιάς  Κόρνος  Λάρνακα  
3  Σταυρόπευκος  Οδού Λάρνακα  
4  Παπούτσα - Αετόµουτη Παλαιχώρι Λευκωσία  
5  Πλατύ Άλωνα Λευκωσία  
6  ∆ράκοντας  Πεδουλάς Λευκωσία  
7  Άγιος Ηλίας Τρείς Ελιές Λεµεσός  
8  Πιπής Πυργά - Μοσφιλωτή Λευκωσία  
Πηγή:  Τµήµα ∆ασών  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ  
 

Α. Γενικές πολιτικές, ιδρύµατα και όργανα για τη αειφόρο δασική διαχείριση  

A.1 Γενικές πολιτικές    

A.1.1 Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα (Ε.∆.Π) 

Το Τµήµα ∆ασών, µε τη βοήθεια και συνεργασία εµπειρογνωµόνων του Οργανισµού Τροφίµων 

και Γεωργίας (FAO), έχει ετοιµάσει το 1999 και θέση σε ισχύ από το 2001,  το Εθνικό ∆ασικό 

Πρόγραµµα το οποίο καλύπτει την τρέχουσα δεκαετία (2001-2010). Το Ε.∆.Π. το οποίο 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο το 2002 καθορίζει σε γενικές γραµµές όλα τα έργα, τις 

δραστηριότητες και τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την εφαρµογή νέας στρατηγικής και 

πολιτικής για την ανάπτυξη του δασικού τοµέα και τη βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης των 

δασών στην Κύπρο.   

 

Οι κύριοι στόχοι του Ε.∆.Π. είναι η δασική προστασία αλλά και η ανάπτυξη των δασών, η 

αειφόρος διαχείριση τους και η επίτευξη του µέγιστου κοινωνικού οφέλους µε την πολλαπλή 

τους χρήση.     

 

Το Ε.∆.Π. απαρτίζεται από τα ακόλουθα τρία µέρη:  

• τη Στρατηγική  

• το Πρόγραµµα έργων και δραστηριοτήτων και 

• τη ∆ήλωση της νέας ∆ασικής Πολιτικής, η οποία αντικατέστησε αυτήν που υιοθετήθηκε 

το 1950 και που επαναβεβαιώθηκε το 1960 µε την εγκαθίδρυση της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας 

 
Η «Στρατηγική για αγροτική βελτίωση και αναβάθµιση» η οποία υιοθετήθηκε ως η πλέον 

ενδεδειγµένη (µεταξύ άλλων τριών), στοχεύει στα ακόλουθα: 

• αειφόρος ανάπτυξη, προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων 

• επέκταση του πρασίνου µε τη δάσωση χαλίτικων και εγκαταλελειµµένων ιδιωτικών 

εκτάσεων 

• διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής 

κληρονοµιάς 

• επέκταση και αναβάθµιση της υποδοµής για τουρισµό και αναψυχή 
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• ανάπτυξη και αναζωογόνηση των παραδασόβιων χωριών 

• περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών, και δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης 

 

Το Ε.∆.Π. είναι ένα ευέλικτο πρόγραµµα που προσδιορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές 

που πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων και την περαιτέρω 

ανάπτυξη του δασικού τοµέα. Η επίτευξη των στόχων αυτών βασίζεται στις ικανότητες και 

εµπειρίες του Τµήµατος ∆ασών αλλά και στην κοινή δράση και συνεργασία µε άλλα υπουργεία, 

τµήµατα, υπηρεσίες, οργανισµούς, άτοµα, µη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ. Το Τµήµα ∆ασών 

το οποίο συντονίζει την εφαρµογή είναι υπεύθυνο τόσο για τη συνοχή όσο και για το συντονισµό 

του προγράµµατος.  

 

Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού, αρχίζει από τα κρατικά δάση, που το Τµήµα ∆ασών 

διαχειρίζεται, και επεκτείνεται στα ιδιωτικά δάση και άλλες δασοκαλυµµένες περιοχές µετά από 

τη σύναψη συµφωνιών και τη συνεργασία µε άλλους φορείς.  

     

Στο δεκαετές πρόγραµµα, που καταρτίστηκε µε βάση τη στρατηγική που επιλέγηκε, προτείνονται 

έργα και δραστηριότητες που ταξινοµούνται στα πιο κάτω προγράµµατα και τα οποία αφορούν 

τα κρατικά δάση και τις γύρω περιοχές, την ευρύτερη ύπαιθρο, παραδασόβια χωριά και περιοχές 

ειδικού ενδιαφέροντος: 

• αναδάσωση και δασοκοµία 

• προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και άλλους κινδύνους 

• προστασία και διατήρηση των οικοσυστηµάτων, της χλωρίδας, της πανίδας και της 

φυσικής κληρονοµιάς 

• παραγωγή ξυλείας και άλλων µη ξυλωδών δασικών προϊόντων 

• παραγωγή καλής ποιότητας και ποσότητας νερού 

• αναπτυξιακά σχέδια για αναζωογόνηση των παραδασόβιων χωριών και προώθηση του 

αγροτουρισµού 

• αλλαγή θεσµών, οργανωτικών δοµών και εκµοντερνοποίηση 

 

Το Ε.∆.Π ετοιµάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει πλήρως µε τον Κοινοτικό Κανονισµό 

1257/1999 για την Αγροτική Ανάπτυξη και ο οποίος προνοεί βοήθεια από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο 

καλύπτει περίοδο τριών ετών (2004 – 2006) περιλαµβάνει τα ακόλουθα δασοπονικά µέτρα:  
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• Αναδάσωση και δασοκοµία 

• Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και 

αναδάσωση καµένων  περιοχών 

• Αναδάσωση µη γεωργικών γαιών και επενδύσεις για τη συντήρηση και βελτίωση των 

οικονοµικών, οικολογικών και κοινωνικών λειτουργιών των δασών 

• Επενδύσεις για τη βελτίωση τη συγκοµιδής, επεξεργασίας, και εµπορίας των δασικών 

προϊόντων 

 

A.1.2 Πρόγραµµα ∆ράσης για την Προστασία του Περιβάλλοντος   

Το «Πρόγραµµα ∆ράσης για την Προστασία του Περιβάλλοντος» είναι βασισµένο: 

• στο πρόγραµµα εκτίµησης της περιβαλλοντικής κατάστασης και στο πρόγραµµα δράσης 

για το περιβάλλον που ετοιµάστηκε από την Παγκόσµια Τράπεζα το 1993 

• σε µια περιεκτική έκθεση του 1995 που σύγκρινε την πολιτική και νοµοθεσία της Κύπρου 

για το περιβάλλον µε εκείνες της Ε.Ε. η οποία προσδιόριζε τους τοµείς δράσης 

• στις αποφάσεις των διασκέψεων της Τυνησίας και των Νησιών Μπαρµπέϊτος σχετικά µε 

τη βιώσιµη ανάπτυξη των Μεσογειακών χωρών 

• στην πολιτική και νοµοθεσία της Ε.Ε. σχετικά µε το περιβάλλον      

 

Το Πρόγραµµα ∆ράσης για την Προστασία του Περιβάλλοντος  εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συµβούλιο και αποτελεί το επίσηµο έγγραφο πολιτικής της Κυβέρνησης για το περιβάλλον.   

 

Το Πρόγραµµα αυτό αναθεωρήθηκε και συµπληρώθηκε το 2000 ώστε να καταστεί το Εθνικό 

Πρόγραµµα υιοθέτησης του Κοινοτικού Κεκτηµένου της Ε.Ε. σχετικά µε το Περιβάλλον.  

 

Ο κύριος στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης που 

να χαρακτηρίζεται από διάρκεια και σταθερότητα. Βάση του σχεδίου αυτού, η ανάπτυξη 

βασίζεται στην αρχή ότι χωρίς επαρκή προστασία του περιβάλλοντος η ανάπτυξη δεν µπορεί να 

είναι βιώσιµη και χωρίς βιώσιµη ανάπτυξη η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι δυνατή.  

 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µια σειρά εξειδικευµένων µέτρων στους τοµείς που αφορούν τη 

διαχείριση των υδάτων και του εδάφους, την προστασία του κλίµατος, την παγκόσµια αύξηση 

της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου κ.λπ. Η πλειοψηφία των µέτρων που 

περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα προέρχεται άµεσα από την πολιτική για το περιβάλλον και τη 
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νοµοθεσία της Ε.Ε., καθώς επίσης και από τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κύπρου. Μετά το 2002, 

έχει εγκριθεί νόµος πλαίσιο για το περιβάλλον για το οποίο δεν γίνεται εκτενείς αναφορά όµως 

γιατί δεν εµπίπτει στην υπό ανασκόπηση περίοδο.    

 

A.2 Θεσµικό πλαίσιο  

Το κύριο σώµα αρµόδιο για τη διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών καθώς επίσης και 

για την επίβλεψη και τον έλεγχο των ιδιωτικών δασών του νησιού είναι το Τµήµα ∆ασών που 

υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.   

 

Το Τµήµα ∆ασών διαχειρίζεται τα κρατικά δάση και είναι αρµόδιο για τη διαµόρφωση της 

δασικής πολιτικής και του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος, την ετοιµασία σχεδίων για την 

επέκταση και ανάπτυξη των δασών, την κήρυξη δασών για σκοπούς αναψυχής, την ετοιµασία 

και εφαρµογή των προγραµµάτων πυροπροστασίας, την εκτέλεση δασικών απογραφών, την 

εκτέλεση και την προώθηση ερευνητικών προγραµµάτων, την προώθηση της συνεργασίας µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς, και άλλες διάφορες δραστηριότητες. 

 

Τα κεντρικά γραφεία του Τµήµατος ∆ασών βρίσκονται στη Λευκωσία και έχουν την πιο κάτω 

διοικητική δοµή:  

 

  ∆ιευθυντής 

 

  

Τοµέας Ι 

Κλάδοι: 

Χωροµετρία 

Επέκταση 

∆ασικές γαίες 

Τοµέας ΙΙ 

Κλάδοι: 

Περιβάλλον 

∆ασικά Πάρκα 

Πανίδα 

Τοµέας ΙΙΙ 

Κλάδοι: 

∆ασική 

Μηχανική 

Προστασία 

Υλοχρηστική 

Τοµέας IV 

Κλάδοι: 

∆ιαχείριση 

Μηχανογράφηση 

 

Τοµέας V 

Κλάδοι: 

Έρευνα 

∆ιαφώτιση 

∆ασοκοµία 

     

 Κλάδος: 

Προγραµµατισµός 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

∆ιεθνείς Σχέσεις 

Αρχείο Λογιστήριο  
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Τα κρατικά δάση της Κύπρου διαχωρίζονται στις ακόλουθες τρεις ∆ασικές Περιφέρειες οι οποίες 

υπάγονται διοικητικά απ’ ευθείας στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ασών: 

Α. ∆ασική Περιφέρεια Λευκωσίας/Λάρνακας/Αµµοχώστου: Η διοικητική έδρα της περιφέρειας 

βρίσκεται στην Αθαλάσσα και είναι αρµόδια για τη διαχείριση των δασών Λευκωσία, 

Λάρνακας και ελεύθερων περιοχών Αµµοχώστου.    

Β.    ∆ασική Περιφέρεια Τροόδους: Η διοικητική έδρα της περιφέρειας βρίσκεται στα Πλατάνια 

και είναι αρµόδια για τη διαχείριση των δασών Τροόδους, Αδελφοί και Λεµεσού.   

Γ.  ∆ασική Περιφέρεια Πάφου: Η διοικητική έδρα της περιφέρειας βρίσκεται στο Σταυρό της 

Ψώκας και είναι αρµόδια για τη διαχείριση των δασών Πάφου, Ακάµα και Ραντί.  

 

Το προσωπικό του Τµήµατος ∆ασών αποτελείται από 25 δασολόγους και 267 δασοπόνους, 

απόφοιτους του ∆ασικού Κολεγίου Κύπρου. Το ∆ασικό Κολέγιο Κύπρου είναι κυβερνητικό 

ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κάτω από το Τµήµα ∆ασών και έχει σαν κύριο στόχο την 

κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού του τµήµατος.   

 

Εκτός από το Τµήµα ∆ασών, µερικά άλλα Υπουργεία, Τµήµατα και Υπηρεσίες που έχουν 

αρµοδιότητα για διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα και συµβάλλουν στη  βιώσιµη διαχείριση των 

δασών και είναι τα ακόλουθα: 

 

• το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µέσω των ακολούθων 

διάφορων τµηµάτων του, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Οργανισµός Γεωργικής 

Ασφάλισης, Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τµήµα Αναδασµού, Τµήµα 

Γεωργίας, Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Μετεωρολογική Υπηρεσία, Τµήµα 

Αναπτύξεως Υδάτων, Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης, Υπηρεσία Μεταλλείων και 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ασχολείται µε ένα ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών θεµάτων 

όπως τον έλεγχο και την προστασία της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών 

αλλά και της θάλασσας, την παρακολούθηση και καταπολέµηση της θαλάσσιας 

ρύπανσης, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την υδατοκαλλιέργεια, τη µετεωρολογία, 

την ανακήρυξη και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών, την προστασία του εδάφους, 

την ορθολογική χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, την επεξεργασία οικιακών 

λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, τη διαχείριση των αποβλήτων από τη γεωργία 

και κτηνοτροφία, τον έλεγχο της λειτουργίας των µεταλλείων και λατοµείων, το 
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φυτουγειονοµικό έλεγχο, την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, την 

αποκατάστασης υποβαθµισµένων περιοχών, την υγεία και ευηµερία των ζώων, κ.λπ.  

• το Τµήµα Γεωργίας έχει το ρόλο του συντονιστή για την ετοιµασία και την εφαρµογή 

του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της 

αγροτικής οικονοµίας και τη διασφάλιση του βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου 

µέλλοντος της υπαίθρου. Μέσα από την εφαρµογή των Μέτρων του σχεδίου αυτού που 

καλύπτει την περίοδο 2004-2006, αναµένεται η αύξηση και βελτίωση της παραγωγής, ο 

εκσυγχρονισµός των µονάδων και η δηµιουργία βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

µε πιο σύγχρονες επιδιώξεις, όπως η βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των 

τροφίµων, η προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου, η αναζωογόνηση της 

υπαίθρου και η ανασυγκρότηση και η ενίσχυση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού των 

αγροτικών περιοχών 

• η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος που είναι εξουσιοδοτηµένη για την παροχή συµβουλών σχετικών µε την 

περιβαλλοντική πολιτική και για το συντονισµό των προγραµµάτων για το περιβάλλον, 

επιβλέπει την εφαρµογή και το συντονισµό των διαδικασιών για υιοθέτηση της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής και νοµοθεσίας για το περιβάλλον. Προεδρεύει επίσης της 

επιτροπής για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιτηρεί την εφαρµογή 

των νόµων σχετικά µε τον “Έλεγχο της Ρύπανσης των Νερών” και για τη “∆ιαχείριση 

των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων” και ενθαρρύνει την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση. Η Υπηρεσία είναι επίσης το διοικητικό σκέλος του 

Συµβουλίου Περιβάλλοντος. Επιπλέον, είναι το Εθνικό Σηµείο Επαφής για τους 

διακυβερνητικούς Οργανισµούς CSD, MCSD, SMAP, MAP, INFOTERRA, το UNEP, 

και τις συνθήκες CITES για το ∆ιεθνές Εµπόριο Απειλούµενων Ειδών Χλωρίδας και 

Πανίδας, της Βέρνης, για την προστασία των Απειλούµενων Ειδών Χλωρίδας και 

Πανίδας, της Βαρκελώνης, για την προστασία της Μεσογείου, της Βόννης για την 

προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών, της Βασιλείας για τις ∆ιασυνοριακές 

Μεταφορές Επικίνδυνων Αποβλήτων, της Βιέννης και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ 

για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του Όζοντος, της Βιολογικής 

Ποικιλοµορφίας, της Καταπολέµησης της Ερηµοποίησης, των Κλιµατικών Αλλαγών, της 

Ramsar για την Προστασία των Υγροβιότοπων, της Εκτίµησης των ∆ιασυνοριακών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και του Άρχους για την Πρόσβαση του Κοινού σε 

Πληροφορίες Σχετικές µε το Περιβάλλον 
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• το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

ασχολείται µε τη χωροθέτηση διαφόρων τύπων ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται η 

συνεχής κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη του τόπου, η δηµόσια υγεία, οι ανέσεις ζωής 

και εργασίας του πληθυσµού και η ποιότητα του δοµηµένου και φυσικού περιβάλλοντος 

• το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι το 

αρµόδιο τµήµα για τον έλεγχο της κρατικής γης άλλης από τα κρατικά δάση. Το τµήµα 

αυτό συνεργάζεται µε το Τµήµα ∆ασών στην κήρυξη χαλίτικων εκτάσεων ως κρατικά 

δάση αλλά και κατά την εκπαίδευση δασικών υπαλλήλων στη χωροµετρία 

• η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου που υπάγεται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµόσιας Τάξης, είναι η αρµόδια αρχή για την κατάσβεση πυρκαγιών στις αστικές και 

περιαστικές περιοχές και συνεργάζεται συχνά µε το Τµήµα ∆ασών στην κατάσβεση 

πυρκαγιών στις αγροτικές περιοχές 

• οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις και οι Τοπικές Αρχές 

• το Ταµείο Θήρας το οποίο ιδρύθηκε το 1990 µε το Νόµο 158/90 και αντικατέστησε την 

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας µε σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, έρευνα και 

ορθολογιστική διαχείριση των θηραµάτων και των άλλων ειδών της κυπριακής πανίδας. 

Το Ταµείο είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή του Περί Προστασίας και Αναπτύξεως 

Θηραµάτων Νόµου που ρυθµίζει τη διαχείριση της άγριας ζωής και το κυνήγι. 

• το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού το οποίο ασχολείται µε τη 

βιοµηχανική ανάπτυξη, τη διαχείριση της ενέργειας, την ετοιµασία και εφαρµογή 

προγραµµάτων για εξοικονόµηση ενέργειας, την προώθηση της χρήσης ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας και για ανάπτυξη τεχνολογιών για εκµετάλλευση των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, τη διαχείριση του σχεδίου επιχορηγήσεων που βοηθά τις βιοµηχανίες 

κατασκευής στην εγκατάσταση συστηµάτων επεξεργασίας αποβλήτων,  την πιστοποίηση 

και το EMAS,  κ.λπ. 

• ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού (Κ.Ο.Τ.) έχει σκοπό την οργάνωση και προαγωγή 

του τουρισµού και οικοτουρισµού στην Κύπρου. Ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού 

είναι ένα θεσµοθετηµένο σώµα µε ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την έρευνα σε 

θέµατα τουρισµού και την ανάπτυξη και εµπορία του τουριστικού προϊόντος 

• οι ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου Λτδ. είναι δηµόσια εταιρία που ιδρύθηκε το 1970 και 

εγγράφηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο κύριος µέτοχος είναι η 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία που κατέχει 51% των µετοχών. Το υπόλοιπο 49% των µετοχών 
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ανήκει σε 600 άλλους µετόχους. Οι ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου είναι ο µόνος 

παραγωγός των βιοµηχανικών ξύλινων πάνελ στο νησί 

• το Γραφείο Προγραµµατισµού, του Υπουργείου Οικονοµικών, είναι υπεύθυνο για την 

προετοιµασία των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης, για την ισορροπηµένη ανάπτυξη της 

οικονοµίας του νησιού και είχε ευθύνη για τον ευρύτερο συντονισµό της διαδικασίας 

προσχώρησης στην Ε.Ε. 

• το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η αρµόδια αρχή για την 

επιβολή των περί του Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµου, του περί της 

Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα Νόµου, καθώς και του περί της Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία Νόµου 

Εκτός από τα πιο πάνω Υπουργεία, Τµήµατα και Υπηρεσίες, στην ορθολογική και  βιώσιµη 

διαχείριση των δασών της Κύπρου συµβάλλει και ένας σχετικά µεγάλος αριθµός µη 

κυβερνητικών περιβαλλοντικών  οργανώσεων. Η συµµετοχή αυτών των οργανώσεων στη 

διαµόρφωση πολιτικής για το περιβάλλον ενθαρρύνεται ενεργά από όλους τους φορείς. Βάσει 

του νέου νόµου σχετικά µε την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Οµοσπονδία των 

Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων συµµετέχει ως µέλος στην επιτροπή 

αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης διάφορες µη κυβερνητικές 

περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι µέλη του Συµβουλίου Περιβάλλοντος και της Οργανωτικής 

Επιτροπής για τις προστατευόµενες ζώνες.  Επίσης αυτές καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις 

τους κατά τη διάρκεια των ακροάσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Οι µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

υποστηρίζονται και οικονοµικά µε ετήσιο επίδοµα από την κυβέρνηση για σηµαντικές 

δραστηριότητες τους.  

 

Η νέα δασική νοµοθεσία και πολιτική δίνει την ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη όπως, 

στους κατοίκους παραδασόβιων κοινοτήτων, στους δασοκτήµονες και στις µη κυβερνητικές 

περιβαλλοντικές οργανώσεις να εκφράζουν απόψεις για µελλοντικά διαχειριστικά προγράµµατα. 

Τα σχόλια και οι απόψεις τους λαµβάνονται σοβαρά υπόψη στον προγραµµατισµό και αργότερα 

στη λήψη απόφασης. Η πολύπλευρη  συµµετοχή όλων που έχουν έννοµο συµφέρον στη σύνταξη 

του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος έχει αποδειχθεί ότι ήταν ζωτικής σηµασίας και µπορεί να 

θεωρηθεί ως άριστο παράδειγµα του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου για τα θέµατα που 

αφορούν το δασικό τοµέα.    
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A.3 Νοµοθετικό / ρυθµιστικό πλαίσιο  

Η ∆ασική Πολιτική έχει αναθεωρηθεί και αντικατέστησε τη µέχρι τώρα ισχύουσα δασική 

πολιτική που υιοθετήθηκε το 1950 και επαναβεβαιώθηκε µετά από την ανεξαρτησία της Κύπρου 

το 1960. Η νέα πολιτική σχετίζεται άµεσα µε τα έργα και τις ενέργειες που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα.  

Η ∆ασική Νοµοθεσία βρίσκεται υπό αναθεώρηση, ώστε να συνάδει µε τις σηµερινές ανάγκες και 

προτεραιότητες.   

   

Οι στόχοι της πολιτικής αυτής σχετίζονται µε τα ακόλουθα επί µέρους προγράµµατα:  

A. Αναδάσωση και δασοκοµία.  Η αναδάσωση και η δάσωση νέων περιοχών, κρατικών και 

ιδιωτικών, στοχεύουν στην επέκταση των δασών ενώ η δασοκοµία στοχεύει στη 

διατήρηση και βελτίωση των φυσικών δασών. Για τη δάσωση νέων περιοχών, ιδιαίτερα 

χαλίτικων, υιοθετούνται µέθοδοι που προστατεύουν τη χλωρίδα και την πανίδα, τα 

οικοσυστήµατα και τη βιοποικιλότητα. Η χρήση µηχανηµάτων και η κατασκευή ισοϋψών 

λωρίδων θα περιοριστεί όπου είναι απόλυτα αναγκαίο. ∆ασικές περιοχές που 

καταστρέφονται από πυρκαγιές δεν αναδασώνονται πλέον τεχνητά µε τη χρήση βαρέων 

µηχανηµάτων, αλλά αφήνονται να αναγεννηθούν φυσικά για περίοδο   5-7 χρόνων. Σε 

περίπτωση αποτυχίας,  γίνεται τεχνητή αναδάσωση.    

Οι ειδικές συνθήκες και οι ανάγκες των κυπριακών δασών και ιδιαίτερα ο ψηλός κίνδυνος 

καταστροφής τους από τη φωτιά, η χαµηλή τους παραγωγική δυνατότητα, σε συνδυασµό 

µε τη ψηλή τους προστατευτική και οικολογική αξία, η υποβαθµισµένη τους κατάσταση 

και το ορεινό των εδαφών, επιβάλλουν τη διατήρηση της φυσικότητας τους και την 

οικολογική προσέγγιση στη διαχείρισή τους.   

B. Παραγωγή ξυλείας και άλλων µη ξυλωδών δασικών προϊόντων. Η παραγωγή ξυλείας 

δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα του Τµήµατος ∆ασών. Η ποσότητα ξυλείας που 

υλοτοµείται από τα δάση, ιδιαίτερα µετά τον τερµατισµό της λειτουργίας της µονάδας 

κατασκευής µοριοσανίδων και του πριστηρίου των ∆ασικών Βιοµηχανιών Κύπρου Λτδ. 

έχει περιοριστεί σηµαντικά. Οι µειωµένες ποσότητες που υλοτοµούνται, 8000 κυβικά 

µέτρα το χρόνο περίπου, καλύπτουν τις ανάγκες των πριστηρίων παραδασόβιων χωριών 

όπως του Κάµπου, Τσακίστρας, Παναγιάς και Πύργου. 

Γ.   Προστασία των δασών και άλλων δασοκαλυµµένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές και 

άλλους κινδύνους. Στόχος του προγράµµατος είναι η αύξηση των δυνατοτήτων για 

αποτελεσµατική προστασία των δασών και της υπαίθρου κυρίως από τις πυρκαγιές. 
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∆.   Προστασία και διατήρηση των οικοσυστηµάτων, πανίδας, χλωρίδας και φυσικής 

κληρονοµιάς. Η προστασία και διατήρηση των οικοσυστηµάτων, πανίδας, χλωρίδας και 

της φυσικής κληρονοµιάς αποτελούν πάντα σηµαντική παράµετρο της δασικής πολιτικής 

και κύριο µέληµα του Τµήµατος ∆ασών. Το Ε.∆.Π. περιλαµβάνει συγκεκριµένα έργα και 

προτάσεις για τις προστατευόµενες περιοχές, προστασία και διατήρηση των 

οικοσυστηµάτων, χλωρίδας, πανίδας και φυσικής κληρονοµιά. 

Ε.  Παραγωγή Νερού. Η παραγωγή καλής ποιότητας νερού αποτελεί σηµαντικό στόχο της 

δασικής πολιτικής. Το Ε.∆.Π επιδιώκει την επέκταση και βελτίωση της φυτοκάλυψης, 

την αποτροπή της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση της διαπερατότητας στις 

κύριες λεκάνες απορροής,  

Ζ.   Αναπτυξιακά σχέδια για αναζωογόνηση των παραδασόβιων χωριών και προώθηση 

του αγροτουρισµού. Ο στόχος είναι η ενθάρρυνση της κατάλληλης ανάπτυξης 

βασισµένης στον οικοτουρισµό. Η οικονοµική ευηµερία και η απασχόληση των κατοίκων 

παραδασόβιων χωριών αποτελεί βασικό συντελεστή της αγροτικής ανάπτυξης. Η 

εκτέλεση έργων στις παραδασόβιες περιοχές έχει επίσης σκοπό τη συγκράτηση των 

κατοίκων σ’ αυτές και τον περιορισµό της αστυφιλίας.    

Η.   Αλλαγή θεσµών και οργανωτικών δοµών. Ο στόχος είναι να πραγµατοποιηθούν οι 

απαραίτητες αλλαγές και να ληφθούν τα αναγκαία θεσµικά µέτρα που θα συµβάλουν  

στην ανάπτυξη του δασικού τοµέα. Η αναθεώρηση της δασικής νοµοθεσίας προωθείται 

ώστε να συνάδει µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Επίσης µελετάται η αναδιοργάνωση του 

Τµήµατος ∆ασών ώστε να µπορεί να αντεπεξέλθει µε επάρκεια στις νέες αρµοδιότητες 

και καθήκοντα που απορρέουν από τη νέα δασική πολιτική και τη στρατηγική της.       

 

Η πολιτική για προστασία του περιβάλλοντος στην Κύπρο έχει αναθεωρηθεί πρόσφατα ως 

αποτέλεσµα της διαδικασίας για την εναρµόνιση της µε την περιβαλλοντική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωµατώνει στα κεφάλαιά της περισσότερες από 300 οδηγίες και 

κανονισµούς, ώστε να περιλάβει πλήρως το περιβαλλοντικό κεκτηµένο της Ε.Ε. στους νόµους 

της Κύπρου. Η δασική νοµοθεσία που αποτελείται από το δασικό νόµο (νόµοι 14/1967, 49/1987, 

44/1991) και τους δασικούς κανονισµούς (1967, 1988, 1991), που έχουν ψηφιστεί για την 

καλύτερη εφαρµογή του δασικού νόµου, έχει τροποποιηθεί κατά διαστήµατα από την θέσπισή 

της το 1879. 

 



   

 

153

Ο εν ισχύ δασικός νόµος αποτελεί το βασικό νοµικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση 

των δασών και των άλλων δασοκαλυµµένων περιοχών του νησιού. Ο νόµος αυτός ρυθµίζει 

θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση και την προστασία των δασών, τη δασική παραγωγή, τη 

βελτίωση και επέκταση των δασών κ.λπ. Πιο συγκεκριµένα, οι νόµοι αυτοί καθορίζουν τα µέτρα 

προστασίας, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των δασών και διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος. Εξασφαλίζουν επίσης την προστασία των δασών από τις υπερβολικές επεµβάσεις 

που οδηγούν στην απερήµωση και την ακατάλληλη χρήση των δασών. 

 

Οι δασικοί νόµοι περιέχουν επίσης διατάξεις για περιοχές εκτός των κρατικών δασών αλλά και 

για τις δασικές βιοµηχανίες του νησιού.   

 

Το Πρόγραµµα ∆ράσης για την Προστασία του Περιβάλλοντος, το οποίο εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο, αποτελεί το επίσηµο έγγραφο πολιτικής της Κυβέρνησης για το 

περιβάλλον καθώς και το εθνικό πρόγραµµα για υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου της Ε.Ε. 

σχετικά µε το περιβάλλον.  

 

Ο στρατηγικός στόχος καθώς και άλλες σηµαντικές πληροφορίες για το πρόγραµµα αυτό 

δίνονται στο κεφάλαιο Α1.2 στη σελίδα 145. 

 

Μια σειρά άλλων νόµων που στοχεύουν στην προστασία των δασών και του περιβάλλοντος της 

Κύπρου καθώς επίσης και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής καταγράφονται πιο κάτω:   

 

• Ο Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος (Ν. 90/1972, 56/1982, 7/1990, 28/1991, 

91(Ι)/1992, 55(Ι)/1993, 72(Ι)/1998, 59(Ι)/1999 και 142 (Ι)/1999)  

• Ο Νόµος για τη Συνθήκη σχετικά µε τη συντήρηση και την προστασία της µεσογείου 

ενάντια στη ρύπανση (No.20(III)/2001) 

• Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµος (Ν.106(Ι)/2002) 

• Ο Νόµος για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (70/91),  

• Ο Νόµος για τη Συνθήκη σχετικά µε τα µεταναστευτικά είδη και πουλιά (αριθ. 17 

(III)/2001) 

• Ο Νόµος για τη Συνθήκη σχετικά µε τους υγροβιότοπους διεθνούς σπουδαιότητας 

(No.8(III)/2001) 

• Ο Νόµος για τη Συνθήκη σχετικά µε τη βιολογική ποικιλοµορφία (No.4(III)/1996) 
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• Ο Νόµος για τη Συνθήκη σχετικά µε  τη συντήρηση της άγριας φύσης και των φυσικών 

βιότοπων στην Ευρώπη (αριθ. 24/1988) 

• Ο Νόµος για τη Συνθήκη σχετικά µε τη συντήρηση στο διεθνές εµπόριο των 

απειλούµενων υπό εξαφάνιση ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (No.20/1974) 

• Ο Νόµος για τη Συνθήκη  σχετικά µε την καταπολέµηση της απερήµωσης 

(No.23(III)/1999) 

• Ο Περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα νόµος 

(Ν57(Ι))  

• Ο Νόµος περί Υγείας και Ευηµερίας των Ζώων (αριθ. 46 (I)/1994) 

• Ο Περί Αλιείας  νόµος (Νο.134) και κανονισµοί (273/90, 94/94) 

• Ο Περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων νόµος 

(Ν152(Ι)/2003) 

• Ο Περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραµάτων Νόµος (39/74, 27/91, 107/91) 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσχώρησης, η κυβέρνηση της Κύπρου έδωσε µεγάλη 

έµφαση στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου και της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας.  

 

Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 
• Ψήφισµα του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1998 για µια δασική στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  (1999/C 56/01) 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

17ης Νοεµβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών 

αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα  (Έµφαση στα δάση) 

• Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την 

πυροπροστασία των κοινοτικών δασών 

• Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συµβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 1986 για την 

προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατµοσφαιρική ρύπανση 

• Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1615/89 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για τη θέσπιση 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος ∆ασικών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (EFICS) 
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• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2494/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

7ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τα µέτρα για την προώθηση της διατήρησης και της 

αειφόρου διαχείρισης τροπικών και άλλων δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 804/94 της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 1994 περί ορισµένων 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 του Συµβουλίου όσον 

αφορά τα συστήµατα πληροφόρησης για τις πυρκαγιές των δασών 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1257/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 

(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1467/94 του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 1994 για τη διατήρηση, το 

χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 1996 για την προστασία 

των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας για τον έλεγχο του εµπορίου τους 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2473/98 της Επιτροπής της 16ης Νοεµβρίου 1998 για την αναστολή 

της εισαγωγής στην Κοινότητα στελεχών ορισµένων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας  

• Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 

• Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε την εµπορία του 

δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού 

• Οδηγία 68/89/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 1968 περί προσεγγίσεως των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ταξινόµηση της ακατέργαστου ξυλείας 

• Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 περί µέτρων κατά της εισαγωγής 

στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της 

εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας 

• Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των 

αγρίων πτηνών 

• Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 

2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση 

της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

• Απόφαση 96/493/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε την υπογραφή και 

την προσωρινή εφαρµογή της διεθνούς συµφωνίας για την τροπική ξυλεία του 1994 εξ 

ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
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Μια σειρά από ∆ιεθνείς Συµβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν επίσης κυρωθεί 

από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Αυτές οι Συµβάσεις είναι: 

 

• Συνθήκη για το ∆ιεθνές Εµπόριο των Απειλούµενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας 

(CITES), που κυρώθηκε στις 18 Οκτωβρίου, 1974 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1975 

• Συνθήκη για την Προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµιάς 

- 1972 (23/1975) 

• Συνθήκη για τη ∆ιατήρηση της  Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων της Ευρώπης 

(Συνθήκη της Βέρνης) - 1979 (24/1988) 

• Συνθήκη για την Μεγάλης Ακτίνας ∆ιασυνοριακή Ατµοσφαιρική Ρύπανση (1975) και το 

Πρωτόκολλο της για τη Μακροπρόθεσµη Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Συνεργασίας 

για την Παρακολούθηση της Αξιολόγησης της Μεγάλου Ακτίνας ∆ιάδοσης των 

Ατµοσφαιρικών Ρύπων στην Ευρώπη (EMEP) – 1984 (184/1991) 

• Συνθήκη για την Προστασία του Στρώµατος του Όζοντος και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 

για τις ουσίες που καταστρέφουν το Στρώµα του Όζοντος  - 1985 (19(ΙΙΙ)/1992, 7(ΙΙΙ)/1994) 

• Συνθήκη για την προστασία των Σπονδυλωτών Ζώων που χρησιµοποιούνται για 

Πειραµατικούς και άλλους Επιστηµονικούς Σκοπούς (9(ΙΙΙ)/1993) 

• Συνθήκη για τη Βιοποικιλότητα (και το Πρωτόκολλο Βιοποικιλότητας), που κυρώθηκε στις 

10 Ιουλίου, 1996 

• Πλαίσιο Συνθήκης των Η.Ε. για τις Κλιµατολογικές Αλλαγές (κυρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 

1997 και τέθηκε σε ισχύ στις 13 Ιανουαρίου, 1998) και το Πρωτόκολλο του Κυότο πάνω στο 

Πλαίσιο Συνθήκης 

• Συνθήκη των Η.Ε. για την Καταπολέµηση της Απερηµοποίησης (UNCCD) – 1999 

(23(ΙΙΙ)/1999) 

• Συνθήκη για τη ∆ιατήρηση και Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση (1979) 

• Παγκόσµια Συνθήκη για τον Έλεγχο της ∆ιασυνοριακής ∆ιακίνησης  Επικίνδυνων 

Αποβλήτων  

• Συνθήκη για τη ∆ιατήρηση των Αποδηµητικών Ειδών Άγριας Πανίδας (Συνθήκη της Βόννης) 

• Συνθήκη για την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιδράσεων (Environmental Impact 

Assessment) σε ∆ιασυνοριακό Επίπεδο 

• Συνθήκη για τους Υγρότοπους που έχουν ∆ιεθνή Σηµασία ειδικά ως υδροβιότοποι (RAMSAR 

Convention), που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Νοεµβρίου, 2001 
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• Συνθήκη για την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Συµµετοχή του Κοινού στη ∆ιαδικασία 

Λήψης Αποφάσεων και για την Πρόσβαση στην ∆ικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά Θέµατα 

(Συνθήκη του Aarhus), που κυρώθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου, 2003 

• Συνθήκη για την Προστασία της Παγκόσµιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

(Συνθήκη για την Παγκόσµια Κληρονοµιά), που κυρώθηκε στις 14 Αυγούστου, 2004 

 

A.4 Χρηµατοδοτικά όργανα / πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής  

Η ετήσια συµβολή της δασοπονίας στην οικονοµία της Κύπρου είναι πολύ µικρή. Ενώ το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του νησιού κατά το 2001 ήταν 5.880 εκατοµµύρια λίρες, η 

δασοπονία, οι δασικές βιοµηχανίες και οι βιοµηχανίες παραγωγής ξύλινων επίπλων ήταν µόλις 

66,2 εκατοµµύρια λίρες και αποτελούσαν µόνο το 1,126% του ποσού αυτού. Η συµβολή της 

δασοπονίας κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους αποτελούσε µόνο το 0,026% του συνολικού ΑΕΠ, 

ενώ η συµβολή των βιοµηχανιών επεξεργασίας ξύλου καθώς επίσης και η βιοµηχανία 

κατασκευής ξύλινων επίπλων αποτέλεσαν το 1,1 % του συνολικού ΑΕΠ.  

 

Το επίπεδο επενδύσεων στη δασοπονία θεωρείται πολύ χαµηλό σε σχέση µε τις επενδύσεις σε 

άλλους τοµείς και κλάδους των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο. Το ακαθάριστο 

σταθερό κεφάλαιο σχετικό µε τη δασοκοµία (Gross Fixed Capital Formation), για την περίοδο 

µεταξύ 1995 και 2001, ήταν µόνο 0,17 %. Η δασοπονία χρηµατοδοτείται από πιστώσεις που 

προέρχονται από τους κρατικούς προϋπολογισµούς, σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µερικές 

άλλες πηγές. 

 

Το επίπεδο επενδύσεων στην ιδιωτική δασοπονία είναι ακόµα χαµηλότερο αφού αυτή 

χαρακτηρίζεται ως παθητική. Μερικές επιχορηγήσεις προέρχονται από εθνικές και κοινοτικές 

πηγές.     

 

To Υπουργικό Συµβούλιο έχει εγκρίνει το πρόγραµµα δράσης για τη δασοπονία (2001 – 2010) το 

οποίο καθορίζει τη νέα δασική πολιτική η οποία βασίζεται στην πολλαπλάσια χρήση των δασών 

και στη βιώσιµη διαχείρισή τους. Από το 2004, η κρατική και ιδιωτική δασοπονία θα µπορεί να 

απορροφήσει κονδύλια µέσω του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο θα χρηµατοδοτείται 

από την κυβέρνηση και την Ε.Ε.  
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Το κόστος για την εφαρµογή του εθνικού δασικού προγράµµατος και των δραστηριοτήτων του 

υπολογίζεται να ανέλθει στα  10,2 εκατοµµύρια λίρες ετησίως. 

 

 A.5 Πληροφοριακά στοιχεία για τη διαµόρφωση πλαισίου πολιτικής  

Τα µέσα συλλογής πληροφοριών σχετικά µε τα κρατικά δάση στην Κύπρο είναι: Οι δασικές 

απογραφές, η χαρτογράφηση των δασικών πόρων και η έρευνα.   

 

Το Τµήµα ∆ασών έχει υιοθετήσει τη µέθοδο των Περιοδικών Απογραφών (Continuous Forest 

Inventories) στα παραγωγικά δάση από το 1981. ‘Έχουν γίνει µέχρι τώρα τρεις δασικές 

απογραφές (1981-1982, 1991-1992, 2001-2002) µε κύριους στόχους τον υπολογισµό των 

αυξητικών παραµέτρων, δηλαδή του ξυλαποθέµατος, της προσαύξησης και κατ’ επέκταση του 

λήµµατος, τη µελέτη της κατάστασης των παραγωγικών δασών, τη διερεύνηση της εξέλιξης των 

δασικών συστάδων, καθώς επίσης και τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών για την 

ορθολογική διαχείριση των δασών µε βάση την αρχή της αειφορίας. Η συµβολή των Περιοδικών 

Απογραφών στην αξιολόγηση των δασικών πόρων, τη διαµόρφωση της δασικής πολιτικής και 

τον προγραµµατισµό της δασικής ανάπτυξης είναι σηµαντική.   

 

Οι Περιοδικές Απογραφές παρέχουν ακριβή στοιχεία σχετικά µε την έκταση των δασών, τον 

όγκο ξυλείας σ’ αυτά, την προσαύξηση, τη θνησιµότητα, την ποιότητα ξυλείας κλπ. Οι 

απογραφές αυτές παρέχουν επίσης συγκρίσιµα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση 

διαφόρων δασικών παραµέτρων κατά τη διάρκεια του χρόνου.   

 

∆ιάφοροι άλλοι τύποι απογραφών έχουν επίσης πραγµατοποιηθεί µε σκοπό τη διερεύνηση της 

κατανοµής των δασών και άλλων φυτοκαλυµµένων εκτάσεων σε κατηγορίες µε βάση τη µορφή 

ιδιοκτησίας, µέθοδο διαχείρισης, δασικό είδος κλπ.  

 

Το 1996, έχει επίσης πραγµατοποιηθεί απογραφή στην περιοχή προστασίας της φύσης στον 

Τρίπυλο, µε τη χρήση µόνιµων δειγµατοληπτικών επιφανειών, µε σκοπό τη συλλογή όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών του οικοσυστήµατος για µια ορθολογική διαχείριση για την 

εξασφάλιση της ύπαρξη και τη διαιώνιση του ενδηµικού είδους του Κέδρου, του χαρακτήρα της 

περιοχής και ταυτόχρονα τη διαχρονική  παρακολούθησης του οικοσυστήµατος αυτού.   
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Στα πλαίσια της διαχείρισης των δασών, το Τµήµα ∆ασών πραγµατοποίησε µια σειρά 

χαρτογραφήσεων όπως:  

• χαρτογράφηση των δασικών περιοχών 

• χαρτογράφηση των δασικών συστάδων κατά δασοπονικό είδος και το στάδιο εξέλιξης 

των συστάδων 

• χαρτογράφηση των παραγωγικών δασών µε τη χρήση αεροφωτογραφιών και επιτόπιων 

ελέγχων 

• χαρτογράφηση των κρατικών και ιδιωτικών δασών και άλλων φυτοκαλυµµένων 

εκτάσεων µε βάση τον τύπο βλάστησης (1996 – 1999) 

 

Το Τµήµα ∆ασών, στα πλαίσια της ορθολογικής δασικής διαχείρισης, έχει εκτελέσει µια σειρά 

µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων σχετικών µε τους δασικούς πόρους. Μερικές από τις 

σηµαντικότερες µελέτες / ερευνητικά προγράµµατα είναι:  

• η παρακολούθηση των επιδράσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα δάση στα πλαίσια 

της συµµετοχής του Τµήµατος σε διεθνή προγράµµατα από το 2001 

• συµµετοχή στο ευρωπαϊκό δασικό δίκτυο των γενετικών πόρων (EUFORGEN), από το 

2000 

• έρευνα για τη διερεύνηση περιστατικών ξήρανσης ατόµων κέδρου (Cedrus brevifolia) 

στο δάσος Πάφου το 2001 

• µέτρα για την προστασία των γενετικών πόρων του Juniperus excelsa και του Cedrus 

brevifolia 

• τη δηµιουργία µοντέλου για την αξιολόγηση των στατιστικών και δυναµικών στοιχείων 

της τραχείας πεύκης (Pinus brutia) (1994 – 1996) σε συνεργασία µε το  Ινστιτούτο 

∆ασικών Ερευνών Αθηνών  

• µελέτη της φυσική αναγέννηση των δασών τραχείας πεύκης στην Ελλάδα και την Κύπρο 

(1996 – 1999) σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 

•  µελέτη της οικολογίας και η διαχείριση του αετού Bonelli (Hieraaetus fasciatus) στην 

Κύπρο (2000-2002) 

• η προστασία του Γύπα Griffon Vulture (Gyps fulvus) στην Κύπρο (2000-2003) 

• η Κουκουβάγια Barn owl (Tyoto alba) ως µέσο βιολογικού ελέγχου (2003)  

• η Αλεπού (Vulpes vulpes indutus) και µέτρα προστασίας της (2000) 
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• οι επιδράσεις στο πτερωτό βασίλειο µετά την εγκατάσταση της κεραίας Pluto ΙΙ στον 

υγροβιότοπο της αλυκής Λεµεσού 

• η εφαρµογή νέων τεχνικών για τη µελέτη, την προστασία και τη διαχείριση του 

πληθυσµού του γύπα Griffon vulture (Gyps fulvus) στην Ελλάδα (Κρήτη) και την Κύπρο 

(2001-2003) 
• καθορισµός ειδικών περιοχών προστασίας (οδηγία 92/43/EOK) στην Κύπρο (1999-2002). 

Life third countries. Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενική ∆ιεύθυνση XI) και Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

• το Παγκύπριο Σχέδιο Πυροπροστασίας της Υπαίθρου που έγινε το 2001 σε συνεργασία 

µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
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Β. Πολιτικές, ιδρύµατα και όργανα.  
B1. Χρήση γης, δασικές εκτάσεις και άλλες φυτοκαλυµµένες περιοχές  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από το Τµήµα ∆ασών µεταξύ των 

ετών 1996 και 1999 µε τη χρήση των τεχνικών τηλεπισκόπησης και επιτόπιων ελέγχων, το 

41,77% της συνολικής έκτασης του νησιού καλύπτεται από δάση ή άλλες δασοκαλυµµένες 

εκτάσεις. Το 11,54% καλύπτεται από τα κρατικά δάση και το 7,11% του εδάφους από ιδιωτικά 

δάση. Οι κρατικές και ιδιωτικές φυτοκαλυµµένες περιοχές καλύπτουν το 5,48 και 17,63 τοις 

εκατόν της συνολικής έκτασης του νησιού αντίστοιχα.   

 

Σύµφωνα µε το δασικό νόµο, τα κρατικά δάση ταξινοµούνται σε Κύρια Κρατικά και 

∆ευτερεύοντα Κρατικά ∆άση. Τα Κύρια Κρατικά ∆άση υποκατηγοριοποιούνται σε Μόνιµες 

∆ασικές Περιοχές, Περιοχές Προστασίας της Φύσης και Εθνικά ∆ασικά Πάρκα.  Τα 

∆ευτερεύοντα Κρατικά ∆άση υποκατηγοριοποιούνται επίσης σε Κοινοτικά και ∆ηµοτικά ∆άση, 

∆άση Πολλαπλής Χρήσης, ∆ενδροκοµεία και Περιοχές Βόσκησης.  

 

Εθνικό ∆ασικό Πάρκο είναι Κύριο Κρατικό ∆άσος το οποίο µπορεί να κηρυχθεί από το 

Υπουργικό Συµβούλιο ως δάσος για την παροχή άνεσης και αναψυχής στο ευρύ κοινό.   

Οι κύριοι διαχειριστικοί στόχοι των Εθνικών ∆ασικών Πάρκων είναι:  

• η προστασία του περιβάλλοντος 

• η παροχή ευκαιριών αναψυχής και ξεκούρασης 

• η προστασία και η συντήρηση της φυσικής κληρονοµιάς 

• η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του κοινού 

• η µελέτη των οικολογικών διαδικασιών και η προώθηση της επιστηµονικής χρήσης τους 

 

Περιοχή Προστασίας της Φύσης είναι Κύριο Κρατικό ∆άσος το οποίο µπορεί να κηρυχθεί από το 

Υπουργικά Συµβούλιο ως δάσος που να παρέχει τέλεια και µόνιµη προστασία στη χλωρίδα και 

πανίδα.  

 

Οι κύριοι διαχειριστικοί στόχοι των Περιοχών Προστασίας της Φύσης είναι:  

• η πλήρης προστασία των ειδών χλωρίδας και πανίδας 

• η διατήρηση και η προστασία των βιοτόπων τους 
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• η διατήρηση και η προστασία των φυσικών στοιχείων και των αξιών αυτών των περιοχών 

• η επιστηµονική έρευνα 

 

Ο περί ∆ασών Νόµος, µεταξύ άλλων, δίνει την εξουσία στον ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ασών 

για να καταρτίσει κανονισµούς για την αποτελεσµατική προστασία και τη σωστή χρήση αυτών 

των περιοχών.   

 

Οι αλλαγές στη χρήση γης στα δηµόσια δάση απαγορεύονται από το ∆ασικό Νόµο του (1967 

1987 και 1991). Ο περί ∆ασών Νόµος και οι κανονισµοί διασφαλίζουν την αποτελεσµατική 

προστασία των κρατικών δασών από τις παράνοµες επεµβάσεις τρίτων προσώπων καθώς επίσης 

και από άλλους παράγοντες όπως τις δασικές πυρκαγιές. Η αλλαγή χρήσης κρατικών  δασικών 

περιοχών, που καταστρέφονται από τις πυρκαγιές ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες,  απαγορεύεται 

από το νόµο.  

 

Οι αλλαγές στη χρήση γης στα ιδιωτικά δάση ή άλλες φυτοκαλυµµένες περιοχές δεν 

περιορίζονται από οποιοδήποτε νόµο ή κανονισµό. Τα ιδιωτικά δάση µπορούν να αποψιλωθούν 

οποιαδήποτε στιγµή και να καταταγούν κάτω από άλλες χρήσεις γης. Με τον ίδιο τρόπο 

εγκαταλελειµµένες ιδιωτικές εκτάσεις µπορούν να δασωθούν. Οι κύριες αιτίες για την αλλαγή 

χρήσης γης στα ιδιωτικά δάση είναι η ανέγερση κυρίως εξοχικών κατοικιών, η τουριστική 

ανάπτυξη, και η δηµιουργία γεωργικών καλλιεργειών. Τα ιδιωτικά δάση που καταστρέφονται 

είτε από την πυρκαγιά είτε από οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες συνήθως αναδασώνονται 

παρ’ όλο που αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης που καλύπτει την 

περίοδο 2004 – 2006, περιλαµβάνει µέτρα για την αναδάσωση αυτών των περιοχών.  

 

Η συντήρηση και η επέκταση των δασών αποτελεί κύριο στόχο του Εθνικού ∆ασικού 

Προγράµµατος. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του προγράµµατος είναι η προστασία 

των υπαρχόντων δασών αλλά και η επέκτασή τους όπου και όποτε αυτό είναι δυνατό.  Η  νέα 

δασική  στρατηγική στοχεύει να αυξήσει τη δασοκάλυψη, µέσω της δάσωσης και της 

αναδάσωσης  µε τα κατάλληλα είδη στις κατάλληλες θέσεις. Συγκεκριµένα, η δασοκάλυψη 

µπορεί να αυξηθεί µε τη δάσωση γυµνών εδαφών, χαλίτικων εκτάσεων και εγκαταλελειµµένων 

γεωργικών εκτάσεων και µε τη δάσωση υποβαθµισµένων και καµένων περιοχών.   

B2. Ισορροπία του άνθρακα  
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Η Κύπρος έχει επικυρώσει τη συνθήκη πλαίσιο των Η.Ε σχετικά µε την αλλαγή του κλίµατος 

(19(III)/1997) (UNFCCC) και έχει αποδεχτεί το πρωτόκολλο του Κυότο το 1999. Ο στόχος 

αυτής της συνθήκης είναι η µείωση και η σταθεροποίηση των εκποµπών των αερίου του  

θερµοκηπίου και η αποκατάσταση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα στα επίπεδα του 

1990.   

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει ολοκληρώσει, µέσα στο 2001, 

την ετοιµασία σχεδίου για την εφαρµογή, πάνω σε οργανωµένη βάση, ενός συστήµατος ελέγχου 

και αναφοράς και έχει προταθεί µια πλήρης στρατηγική για τη µείωση των εκποµπών των αερίων 

του  θερµοκηπίου. Στο µεταξύ έχει ληφθεί σειρά µέτρων σχετικά µε την αύξηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας και της εξοικονόµησης ενέργειας.    

 

Η Κύπρος εξαρτάται, σε πολύ µεγάλο βαθµό, από εισαγόµενο πετρέλαιο για την παραγωγή 

ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η χρησιµοποίηση των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας έχει αυξηθεί αισθητά. Το 2000, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού προέβηκε στη δηµιουργία του Ιδρύµατος Ενέργειας Κύπρου µε κύριους στόχους:  

• την ανάπτυξη και προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ήλιο, άνεµο, βιοµάζα 

και άλλες µορφές ανανεώσιµης ενέργειας) 

• την προώθηση της ορθολογικής χρήσης και ενθάρρυνση της εξοικονόµησης ενέργειας 

• την επέκταση της χρήσης των οικονοµικά βιώσιµων ενεργειακών τεχνολογιών 

Τα ηλιακά συστήµατα θέρµανσης νερού χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση οικιακών 

αναγκών εδώ και µερικές δεκαετίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα 

παγκοσµίως στον κατά κεφαλήν αριθµό εγκατεστηµένων ηλιακών συσσωρευτών (0,86 m2). 

Κατά το 2003 περισσότερο από το 90% των κατοικιών ήταν εξοπλισµένες µε ηλιακούς 

θερµοσίφωνες, ενώ περισσότερο από το 50% των ξενοδοχειακών µονάδων ήταν εξοπλισµένες µε 

διάφορα συστήµατα συλλογής ηλιακής ενέργειας, που καλύπτουν συνολική έκταση 40.000 m2 

περίπου.  

 

Η ηλιακή ενέργεια χρησιµοποιείται και για άλλες µη θερµικές εφαρµογές. Φωτοβολταϊκά 

κύτταρα τροφοδοτούν τηλεπικοινωνιακά συστήµατα σε αποµακρυσµένες περιοχές. Επίσης η 

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά κύτταρα σε µεγάλο αριθµό 

τηλεφωνικών θαλάµων.   
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Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής για την προώθηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η 

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας σε διπλάσια τιµή από ότι η ίδια η Αρχή πωλεί στο κοινό. Αυτό το µέτρο θεωρείται ως 

σηµείο καµπής για την ενθάρρυνση της βιώσιµης ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.    

 

Η πιθανότητα ευρείας χρήσης του ανέµου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξετάζεται 

αυτήν την περίοδο από την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 

και άλλες ιδιωτικές οργανώσεις. Μελέτη που αφορούσε την παραγωγή ενέργειας από τη βιοµάζα 

έδειξε ότι αυτό είναι οικονοµικά εφικτό, ειδικά στην περίπτωση της παραγωγής βιοκαυσίµων 

από τα λήµµατα χοίρων.  

 

Προκειµένου να προωθηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα, η κυβέρνηση έχει εισαγάγει σχέδια 

που αποσκοπούν στην παροχή οικονοµικών κινήτρων υπό µορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την 

πραγµατοποίηση επενδύσεων στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας και την υποκατάσταση 

της ηλεκτρικής ενέργειας ή συµβατικών καυσίµων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.   

 

B3. Υγεία και ζωτικότητα  

Ατµοσφαιρική ρύπανση  

Ο πρώτος νόµος (αριθ. 70/91) για τον έλεγχο της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης θεσπίστηκε το 1991. 

Μεταξύ άλλων, ο νόµος αυτός παρείχε συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους σχετικούς µε τις 

ποσότητες NO2, O3, CO, SO2, Pb στην ατµόσφαιρα. Ο νόµος για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης έχει τροποποιηθεί το 2002 για να καλύψει θέµατα όπως την ποιότητα του 

ατµοσφαιρικού αέρα, την ατµοσφαιρική ρύπανση από το όζον, την αποτέφρωση επιβλαβών 

αποβλήτων κ.λπ.  

 

Η εναρµόνιση µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο έχει οδηγήσει στη δηµιουργία νέων νόµων και 

κανονισµών σχετικών µε την ατµοσφαιρική ρύπανση, την υγεία και ζωτικότητα των δασικών 

οικοσυστηµάτων.   

 

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεσµεύεται γενικά από τις ακόλουθες ∆ιεθνείς Συµβάσεις και 

Συµφωνίες για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης οι οποίες αναφέρθηκαν ήδη αλλά πιο 

συγκεκριµένα είναι: 
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• Συνθήκη για τη Μεγάλης Ακτίνας ∆ιασυνοριακή Ατµοσφαιρική Ρύπανση (1975) και το 

Πρωτόκολλό της για τη Μακροπρόθεσµη Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Συνεργασίας 

για την Παρακολούθηση της Αξιολόγησης της Μεγάλου Ακτίνας ∆ιάδοσης των 

Ατµοσφαιρικών Ρύπων στην Ευρώπη (EMEP) – 1984 (184/1991). Η Κύπρος µετέχει σε αυτή 

τη Συνθήκη από το 1991 αλλά για κάποιους λόγους δεν έχει καταστεί δυνατό να κυρωθούν τα 

Πρωτόκολλα της Συνθήκης για το SO2 και το NO2.  

Παρόλ’ αυτά έχουν τεθεί σε εφαρµογή µέτρα για τη µείωση του SO2 και του NO2  σε 

συµµόρφωση µε  τα σχετικά Πρωτόκολλα. 

• Συνθήκη για την Προστασία του Στρώµατος του Όζοντος και το Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ 

για τις ουσίες που καταστρέφουν το Στρώµα του Όζοντος  - 1985 (19(ΙΙΙ)/1992, 7(ΙΙΙ)/1994) 

• Πλαίσιο Συνθήκης των Η.Ε. για τις Κλιµατολογικές Αλλαγές (19(ΙΙΙ)/1997) (UNFCCC) και 

το Πρωτόκολλο του Κιότο πάνω στο Πλαίσιο Συνθήκης 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την Προστασία των Κοινοτικών ∆ασών από την Ατµοσφαιρική 

Ρύπανση καθώς και το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Συνεργασίας για την Παρακολούθηση και 

Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης στα ∆άση (ICP – Forests) που 

καθιερώθηκε το 1985 από τα Η.Ε, είναι δύο σηµαντικά προγράµµατα στα οποία η Κύπρος 

συµµετέχει µέσω της εφαρµογής του κανονισµού 3528/86. Προς το παρών, 38 χώρες 

συµµετέχουν στα πιο πάνω πρόγραµµα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των χωρών µελών της Ε.Ε. 

  

Το Τµήµα ∆ασών έχει οριστεί ως το εθνικό σηµείο αναφοράς του προγράµµατος στην Κύπρο και 

είναι αρµόδιο για τη συλλογή, την αξιολόγηση, την αποθήκευση και τη διαχείριση των στοιχείων 

που συλλέγονται στους σταθµούς ελέγχου και συνεργάζεται στενά µε το συντονιστικό κέντρο 

του προγράµµατος στην Ευρώπη, το οποίο έχει την ευθύνη της επεξεργασίας των στοιχείων και 

του ερευνητικού µέρους του προγράµµατος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 

Οι στόχοι του προγράµµατος αυτού είναι:  

• η περιοδική µελέτη της κατάστασης των δασικών οικοσυστηµάτων σε σχέση µε τους 

ανθρωπογενείς και φυσικούς παράγοντες που την επηρεάζουν 

• η καλύτερη κατανόηση της σχέσης µεταξύ της κατάστασης των δασικών 

οικοσυστηµάτων και των ανθρωπογενών και φυσικών παραγόντων που την επηρεάζουν 

• ο υπολογισµός των κρίσιµων επιπέδων και των φορτίων των διάφορων χηµικών ουσιών 

που µπορούν να συσσωρευτούν στα δασικά οικοσυστήµατα 
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• η καλύτερη κατανόηση των διαφόρων διαδικασιών στα δασικά οικοσυστήµατα και της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των διάφορων συστατικών τους.   

 

Για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος γίνονται οι ακόλουθες επί µέρους εργασίες :  

• Οπτική αξιολόγηση της κατάστασης της κόµης των δασικών δέντρων, 

• ∆ειγµατοληψία και ανάλυση των δασικών εδαφών, 

• ∆ειγµατοληψία και ανάλυση δασικών εδαφολογικών διαλυµάτων, 

• ∆ειγµατοληψία και ανάλυση των βελόνων και των φύλλων των δασικών δέντρων,  

• Εκτίµηση της αύξησης και παραγωγής των δασικών συστάδων,  

• ∆ειγµατοληψία και χηµική ανάλυση των αποθέσεων (βροχή, χιόνι, χαλάζι) και µέτρηση 

της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις δασικές συστάδες, 

• Μετεωρολογικές παρατηρήσεις,  

• Αξιολόγηση της δασικής επίγειας βλάστησης,  

•  Παρατηρήσεις της δασικής κάλυψης,  

• Έλεγχος της ατµοσφαιρικής ποιότητας και αξιολόγηση των ζηµιών από το όζον στα 

δάση. 

 

Ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά το στρώµα του όζοντος  

Η Κύπρος δεν είναι παραγωγός ουσιών που επηρεάζουν αρνητικά τη στιβάδα του όζοντος αλλά 

θεωρείται µικρός καταναλωτής τέτοιων ουσιών. Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού έχει υιοθετήσει σύστηµα καθορισµού των µέγιστων ποσοτήτων των ουσιών αυτών 

που µπορούν να εισαχθούν ανά έτος. Οι µέγιστες ποσότητες αυτές µειώνονται κάθε έτος. Η 

τοπική αγορά ανταποκρίνεται επαρκώς στις διεθνείς απαιτήσεις. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις 

παραγωγής αερολυµάτων έχουν σταµατήσει τη χρήση Χλωρο-φλορο-ανθράκων.  

 

Η Κύπρος κύρωσε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1992 και την Τροπολογία του Λονδίνου το 

1994. Τον Απρίλη του 2001 κυρώθηκαν οι Τροπολογίες της Κοπεγχάγης, της Βιέννης, και του 

Μόντρεαλ ΙΙ στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (9(ΙΙΙ)/2001). 
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∆ασικές πυρκαγιές  

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν την υπ’ αριθµόν ένα αιτία αποδάσωσης στην Κύπρο.  Η 

αστικοποίηση και η υπερβόσκηση είναι επίσης σηµαντικές  αιτίες αποδάσωσης. Το Τµήµα 

∆ασών λαµβάνει σειρά µέτρων µε σκοπό την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.  

Η ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές 

θεωρούνται πρωταρχικής σηµασίας. Σηµαντική επίσης θεωρείται και η συνεχής εκπαίδευση του 

προσωπικού του Τµήµατος ∆ασών σε θέµατα δασικής προστασίας.  

 

Το Τµήµα ∆ασών προχώρησε µε την ετοιµασία και την εκτέλεση ενός νέου σχεδίου δασικής 

πυροπροστασίας για τις περιοχές που ταξινοµήθηκαν ως περιοχές υψηλού κινδύνου. Οι εργασίες 

για τη δηµιουργία εθνικής βάσης δεδοµένων για όλες τις δασικές και αγροτικές πυρκαγιές έχουν 

επίσης ολοκληρωθεί. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του κανονισµού (EEC)2158/92, που αφορά στην προστασία των 

κοινοτικών δασών ενάντια στις πυρκαγιές, χρηµατοδοτεί σειρά δραστηριοτήτων που στοχεύουν 

στη µείωση του αριθµού των πυρκαγιών και των καιόµενων εκτάσεων. Οι δραστηριότητες που 

χρηµατοδοτούνται περιλαµβάνουν την κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων, πυροφυλακίων, 

υδατοδεξαµενών και ντεπόζιτων νερού, δασικών δρόµων, καθώς επίσης και των εργασιών για τη 

βελτίωση υποβαθµισµένων δασών.  

 

∆ασικές ασθένειες και έντοµα    

Η Κύπρος  θεωρείται ως µια υγιής χώρα όσον αφορά τα έντοµα και τους παθογόνους ιούς που 

µπορούν να έχουν επιπτώσεις στα δασικά δέντρα και τη βλάστηση. Με σκοπό την προστασία της 

τοπικής βλάστησης και των ξυλωδών προϊόντων, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει 

σχετικό Νόµο και Κανονισµούς (147(I), το 2003) για την πρόληψη της εισαγωγής και διάδοσης 

στην Κύπρο παραγόντων που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στις φυτοκοινωνίες και προϊόντα. Ο 

Νόµος συνάδει µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/29/EU.  
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B4. Παραγωγή και χρήση ξυλείας  

Η παραγωγή ξυλείας δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο στη διαχείριση των δασών.  Οι ανάγκες σε 

ξύλο και άλλα προϊόντα ξύλου ικανοποιούνται κυρίως από εισαγωγές. 

 

Το Ε.∆.Π. δίνει περισσότερη έµφαση στη διατήρηση και συντήρηση της οικολογικής και 

περιβαλλοντικής αξίας των δασών. Επίσης η παροχή ευκαιριών αναψυχής και ξεκούρασης σε 

ντόπιους και ξένους επισκέπτες αποτελεί προτεραιότητα. 

 

Η εκµετάλλευση του δάσους είναι νοµοθετικά ρυθµισµένη µέσω του δασικού νόµου και των 

κανονισµών. Ο νόµος ρυθµίζει την παραγωγή, τη συγκοµιδή και το εµπόριο ξυλείας. Η ξυλεία 

συνήθως πωλείται ως ιστάµενη στο δάσος, µέσω ανοικτών προσφορών. Οι προσφοροδότες είναι 

κυρίως οι ιδιοκτήτες πριονιστηρίων και οι ενώσεις υλοτόµων. 

   

Ο ετήσιος όγκος ξυλείας που υλοτοµείται από τα κρατικά δάση καθορίζεται µε βάση τα 

αποτελέσµατα  των δασικών απογραφών που πραγµατοποιούνται κάθε δέκα χρόνια. Σε όλες τις 

περιπτώσεις ο ετήσιος όγκος ξυλείας που αφαιρείται είναι µικρότερος από την ετήσια 

προσαύξηση.  

 

Οι Κανόνες προσήµανσης για τα παραγωγικά κρατικά δάση τραχείας και µαύρης πεύκης της 

Κύπρου παρέχουν οδηγίες για την εφαρµογή των κατάλληλων δασοπονικών χειρισµών για 

διατήρηση και βελτίωση της δοµής και της παραγωγικότητας των κρατικών δασών. Επίσης οι 

ελεγχόµενες διαδικασίες υλοτοµίας αποτρέπουν τις οποιεσδήποτε παράνοµες επεµβάσεις.   

 

B5. Παραγωγή και χρήση των µη ξυλωδών αγαθών και υπηρεσιών  

Τα δάση της Κύπρου είναι ένας σηµαντικός εθνικός πόρος. Παρέχουν ξυλεία και µη ξυλώδη 

δασικά προϊόντα,  προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση, τις λεκάνες απορροής, τη 

χλωρίδα, πανίδα και βιοποικιλότητα, συµβάλλουν στη βελτίωση της αγροτικής ζωής µε την 

παροχή απασχόλησης σε κατοίκους παραδασόβιων κοινοτήτων, οµορφαίνουν το τοπίο, παρέχουν 

ευκαιρίες για αναψυχή και προσελκύουν επισκέπτες τόσο ντόπιους όσο και ξένους..  

 

Το Ε.∆.Π. και η νέα δασική στρατηγική στοχεύουν στην προστασία και την επέκταση των 

δασικών πόρων για συνέχιση της παροχής,  σε βιώσιµη βάση,  όλων των πιο πάνω ωφελειών 

στην κοινωνία.  
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Ο τουρισµός αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Κύπρου. Η πολιτική της 

Κυπριακής Κυβέρνησης στοχεύει στην ανάπτυξη του τουρισµού, µε τη βελτίωση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε παράλληλη προστασία των παράκτιων και ορεινών περιοχών και 

µείωση των οποιωνδήποτε αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

 

Το Τµήµα ∆ασών συνεργάζεται µε  τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού και άλλους φορείς µε 

σκοπό την τουριστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη  των ορεινών περιοχών αλλά και την 

εφαρµογή µέτρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος γενικά, όπως τη διατήρηση των 

βιότοπων και την προστασία των δασών και της υπαίθρου.  

 

B6. Βιοποικιλότητα  

Βιολογική ποικιλοµορφία σηµαίνει την ποικιλία και αφθονία των µορφών ζωής, διαδικασιών, 

λειτουργιών και δοµών των φυτών, ζώων, ψαριών, µυκήτων, και άλλων µικροοργανισµών, 

συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής πολυπλοκότητας των ειδών, των κοινοτήτων, των 

γονιδιακών λιµνών, και των οικοσυστηµάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Αυτό περιλαµβάνει την ποικιλοµορφία µέσα στα είδη, µεταξύ των ειδών και των 

οικοσυστηµάτων. Η συντήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί βασικό στόχο του Ε.∆.Π. Το 

πρόγραµµα εκτός των άλλων εξασφαλίζει την προστασία των ενδηµικών ειδών άγριας χλωρίδας 

και πανίδας αλλά και των βιότοπών τους. Η προστασία της ποικιλοµορφίας των δασικών 

οικοσυστηµάτων µπορεί επίσης να επιτευχθεί µέσω της προστασίας των δασών και της κήρυξή 

τους σε Περιοχές Προστασίας της Φύσης και σε Εθνικά ∆ασικά Πάρκα και της ορθολογικής 

διαχείρισης των δασικών πόρων, έτσι ώστε η συνεχής επιβίωση των ενδηµικών ειδών και η 

επαρκής προστασία των εύθραυστων βιότοπων να εξασφαλίζεται.   

 

∆ιεθνείς Συµφωνίες, Νοµοθεσίες και διάφορα Προγράµµατα ∆ράσης που στοχεύουν στην 

διασφάλιση και διατήρηση της βιοποικοιλότητας και αφορούν την Κύπρο είναι: 

 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 1996 για την προστασία 

των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους 

• Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 999 σχετικά µε την εµπορία του 

δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
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• Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η Οδηγία αυτή στοχεύει στην 

δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού ∆ικτύου, ειδικά για προστατευόµενες περιοχές,  κάτω από το 

όνοµα ΦΥΣΗ 2000. Τα κράτη µέλη συµφώνησαν να περιλάβουν σε αυτό το δίκτυο όλες τις 

περιοχές που είναι σηµαντικές για την προστασία και τη διατήρηση των βιοτόπων και των 

ειδών. Είναι επίσης υποχρεωµένα να διαχειρίζονται τις προστατευόµενες περιοχές µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να διατηρούνται οι µοναδικές τους αξίες. Η Κύπρος µέσα σε αυτό το πλαίσιο 

υπέβαλε τον επιστηµονικό κατάλογο περιοχών που θα συµπεριληφθούν στο δίκτυο.  

• Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των 

αγρίων πτηνών. Αυτή η Οδηγία παρέχει τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

προστασία, διατήρηση και ορθολογιστική διαχείριση των άγριων πτηνών. 

• Συνθήκη για τη Βιοποικιλότητα και τα ψηφίσµατά της που υιοθετήθηκαν στη ∆ιάσκεψη των 

Η.Ε. για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη που είναι δεσµευµένα να προστατέψουν την 

βιοποικιλότητα των δασικών οικοσυστηµάτων 

• Συνθήκη για τη ∆ιατήρηση στο ∆ιεθνές Εµπόριο των Απειλούµενων Ειδών της Άγριας 

Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) – 1973 (20/1974). Όσον αφορά την εµπορία των 

απειλούµενων ειδών , µια τροποποίηση στον Περί Ζώων (Επιστηµονικά Πειράµατα) Νόµο 

έγινε τον Ιούλιο του 2000, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για αυστηρότερη προστασία 

των ειδών που καλύπτονται από αυτή τη Συνθήκη. 

• Συνθήκη για τη ∆ιατήρηση της  Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων της Ευρώπης 

(Συνθήκη της Βέρνης) - 1979 (24/1988) 

• Συνθήκη για την προστασία των Σπονδυλωτών Ζώων που χρησιµοποιούνται για 

Πειραµατικούς και άλλους Επιστηµονικούς Σκοπούς (9(ΙΙΙ)/1993) 

• Συνθήκη για τους Υγρότοπους που έχουν ∆ιεθνή Σηµασία (RAMSAR Convention) ειδικά ως 

Οικότοποι Άγριας Ζωής. Το Μάρτιο του 2001, η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε  ένα 

νόµο για την κύρωση αυτής της συνθήκης. 

• Συνθήκη για τη ∆ιατήρηση των Αποδηµητικών Ειδών Άγριας Πανίδας. Ένα νοµοσχέδιο για 

την κύρωση αυτής της συνθήκης εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2001. 

 

B7. Προστατευτικά δάση και άλλες φυτοκαλυµµένες περιοχές  

Στην Κύπρο σήµερα υπάρχουν εννέα (9) διαφορετικές, νοµικά οριζόµενες κατηγορίες 

προστατευόµενων περιοχών. Μερικές απ’ αυτές συµπίπτουν µε τις κατηγορίες MCPFE 

(Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) προστατευόµενων ζωνών 
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(MCPFE κατηγορία 1.1 – Περιοχές Προστασίας της Φύσης και MCPFE κατηγορία 1.2  – Εθνικά 

∆ασικά Πάρκα). Αυτές οι περιοχές προστατεύονται από τον Περί ∆ασών Νόµο. Οι διατάξεις για 

την προστασία και τη συντήρηση των προστατευόµενων δασικών περιοχών περιλαµβάνονται 

στο δασικό νόµο και τους κανονισµούς καθώς επίσης και σε µια νέα νοµοθεσία που υιοθετήθηκε 

πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και έχει σχέση µε την προστασία των 

οικοσυστηµάτων και των λειτουργιών τους.  Επιπλέον διάφοροι άλλοι νόµοι περιέχουν σχετικές 

διατάξεις.    

  

B8. Οικονοµική βιωσιµότητα  

Το επίπεδο επενδύσεων στη δασοπονία θεωρείται πολύ χαµηλό σε σχέση µε τις επενδύσεις σε 

άλλους τοµείς και κλάδους των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.  Η συµβολή της 

δασοπονίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι περιορισµένη και κυµαίνεται πολύ κάτω από 

το 1 %.   

 

Αυτή η τιµή αφορά µόνο στην κρατική δασοπονία. Η ιδιωτική δασοπονία στην Κύπρο είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη. Σχεδόν καµία διαχείριση δεν πραγµατοποιείται στα ιδιωτικά δάση και 

εποµένως, το επίπεδο επένδυσης είναι πολύ χαµηλό. Μερικές επιχορηγήσεις που προέρχονται 

από τις εθνικές και κοινοτικές πηγές πηγαίνουν στη δασική προστασία.      

 

Παρ’ όλο που η σηµασία της δασοπονίας, ως οδηγού της οικονοµικής ανάπτυξης είναι αµελητέα, 

τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από τα δάση εκτιµούνται ιδιαίτερα από το κοινό. Πρέπει 

επίσης να σηµειωθεί ότι πολλά από αυτά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από τα δάση 

δεν έχουν θέση στην αγορά και εποµένως οι δασοκτήµονες δεν έχουν οποιοδήποτε άµεσο 

οικονοµικό όφελος απ’ αυτά.  

   

Η δασοπονία χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό, µέσω Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων και άλλων πηγών.   

 

B9. Απασχόληση (συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας και της υγείας)  

Η πολιτική αλλά και τα προγράµµατα σχετικά µε την απασχόληση σχεδιάζονται και εγκρίνονται 

στα πλαίσια της γενικής, εθνικής, οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής όπως περιγράφονται 

στα Εθνικά Σχέδια Ανάπτυξης. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτών των σχεδίων είναι η 
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ενθάρρυνση της πλήρους και παραγωγικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού σε συνθήκες 

πλήρους απασχόλησης.   

 
Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους 

εργαζόµενους, µισθωτούς ή και αυτοεργοδοτούµενους. Το Σχέδιο που χρηµατοδοτείται από 

εισφορές των εργοδοτών, των ασφαλισµένων και του Κράτους, παρέχει χρηµατικά ωφελήµατα 

για γάµο, µητρότητα, ασθένεια, ανεργία, χηρεία, ανικανότητα, ορφάνια, γήρας, αγνοούµενο 

σύζυγο, θάνατο, εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες. Παρέχει επίσης δωρεάν 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στους δικαιούχους σύνταξης ανικανότητας και σε 

ασφαλισµένους που υφίστανται σωµατική βλάβη από εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική 

ασθένεια.    
 
Η νοµοθεσία Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει θέµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα 

υπαλλήλων, τη λήξη της απασχόλησης, τις ετήσιες άδειες, κ.λπ.   
 
Το εργατικό δυναµικό που απασχολεί στο Τµήµα ∆ασών προέρχεται από όλα τα µέρη του 

νησιού. Η απασχόληση ανθρώπων από τις αγροτικές περιοχές συµβάλλει σηµαντικά στη στήριξη 

της οικονοµίας αυτών των περιοχών.    
 
Το εργατικό αυτό δυναµικό που διαχωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

• ∆ασικοί υπάλληλοι  

• Γραφειακό προσωπικό   

• Μόνιµο εργατικό προσωπικό  

• Έκτακτο εργατικό προσωπικό  
 
Η δασοπονία συνεισφέρει επίσης στην απασχόληση και εκτός του Τµήµατος ∆ασών µε την 

αγορά προµηθειών και υπηρεσιών και την ανάθεση σε τρίτους διάφορων εργασιών κυρίως µε 

προσφορές. 
 
Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης ανδρών και γυναικών   

Τόσο η νοµοθεσία όσο και το σύνταγµα δίνουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης στους άνδρες και 

στις γυναίκες είτε αυτοί βρίσκονται στις αγροτικές είτε στις αστικές περιοχές. Εντούτοις η 

απασχόληση γυναικών στον δασικό τοµέα είναι πολύ περιορισµένη. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 

ότι ο τοµέας των δασών θεωρείται κοινωνικά, ακόµα και µέχρι τώρα, ως τοµέας αποκλειστικός 

για άνδρες, λαµβάνοντας υπόψη το είδος των δασικών εργασιών, που θεωρούνται δύσκολες για 

γυναίκες.   
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Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας  

Το ευρύτερο ζήτηµα του κινδύνου και των ατυχηµάτων από τις βιοµηχανικές πηγές καλύπτεται 

από τον περί Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Νόµο 89(I)/1996 και τις τροποποιήσεις του: 

Νόµος 158(I)/2001, Νόµος 25(I)/2002, Νόµος 41(I)/2003 και, Νόµος 99(I)/2003. Ο νόµος αυτός 

είναι συµβατός µε τη Συνθήκη ασφάλειας και υγείας του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO - 

International Labour Organization) και τη σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, είναι το κύριο όργανο αρµόδιο για την ύπαρξη και την εφαρµογή αυτού του νόµου, 

τη λειτουργία του κατάλληλου συστήµατος επιθεώρησης στο χώρο εργασίας,  την προώθηση της 

πρόληψης των ατυχηµάτων µέσω της εκπαίδευσης, την κατάρτιση κ.λπ.    

 

B10. Έρευνα, κατάρτιση και εκπαίδευση  

Έρευνα  

Η επιστηµονική έρευνα και η γνώση αποτέλεσαν τη σπονδυλική στήλη των περισσότερων 

αποφάσεων του Τµήµατος ∆ασών σχετικών µε την πολιτική και διαχείριση των δασών της 

Κύπρου. Για παράδειγµα, η ανάπτυξη του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος και η διαµόρφωση 

της νέας δασικής πολιτικής βασίστηκαν σε τέτοια γνώση. Η υιοθέτηση των δασικών µέτρων στο 

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και η διαδικασία για τη ετοιµασία και προσαρµογή των Κριτηρίων 

και ∆εικτών για αειφόρο διαχείριση των δασών της Κύπρου έχουν λάβει επίσης υπόψη την 

επιστηµονική έρευνα και γνώση.  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει γίνει σοβαρή βελτίωση στην ποιότητα, την 

ποσότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που συλλέγονται από το Τµήµα ∆ασών σχετικά µε 

την κατάσταση και την ανάπτυξη των εθνικών δασικών πόρων. Οι µηχανισµοί συλλογής 

πληροφοριών έχουν επανασχεδιαστεί για να συνάδουν µε τις σύγχρονες τάσεις, ανάγκες και 

τεχνολογίες (π.χ. GIS, GPS, τηλεπισκόπιση). Το προσωπικό, υπεύθυνο για τη συλλογή αυτών 

των στοιχείων, εκπαιδεύεται συνεχώς τόσο στη χρήση των οργάνων όσο και στη µεθοδολογία.   

 

Ένας σηµαντικός αριθµός ερευνητικών προγραµµάτων που εξετάζουν τη διαχείριση και την 

εκµετάλλευση των δασικών πόρων εκπονούνται στην Κύπρο. Μερικά απ’ αυτά παρουσιάζονται 

στη σελίδα  159.  
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Το Τµήµα ∆ασών καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιµες σε ενδιαφερόµενες οµάδες, κατόπιν 

αιτήσεως ή µέσω διαφόρων δηµοσιεύσεων. Επιπλέον, όλες αυτές οι πληροφορίες για τους 

δασικούς πόρους υποβάλλονται πάνω σε σταθερή βάση, σε διάφορους διεθνείς οργανισµούς και 

οργανώσεις µέσω διάφορων ερωτηµατολογίων όπως του UNECE, της FAO, του EUROSTAT, 

του ITTO, του TBFRA, του MCPFE κ.λπ.  

 
Το Τµήµα ∆ασών έχει πολλές φορές µοιραστεί τις εµπειρίες του καθώς και πληροφορίες 

σχετικές µε τους δασικούς πόρους µε άλλες χώρες µέσω διµερών προγραµµάτων (π.χ. µεταξύ της 

Κύπρου και της Ελλάδας), µέσω της συµµετοχής του σε περιφερειακές και διεθνείς συναντήσεις, 

σεµινάρια και εργαστήρια, καθώς επίσης και µε τις ανταλλαγές επισκέψεων διαφόρων 

εµπειρογνωµόνων.   

 
Η ικανότητα των ερευνητικών ιδρυµάτων στην Κύπρο έχει ενισχυθεί, ειδικά κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων ετών, µέσω των διάφορων προγραµµάτων και της συνεργασίας στο εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Χρηµατοδότηση εξασφαλίζεται είτε µέσω του κρατικού προϋπολογισµού 

είτε µέσω άλλων διεθνών πηγών. Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησε ένα 

ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και 

ερευνητικών ιδρυµάτων στην Κύπρο.   

 
Η Κύπρος συµµετέχει αυτήν την περίοδο στο Πέµπτο Πρόγραµµα Πλαίσιο για ∆ραστηριότητες 

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998 – 2002), και 

είναι πλήρες και ενεργό µέλος στο COST το οποίο είναι δίκτυο συνεργασίας στον τοµέα της 

επιστήµης και της τεχνολογικής έρευνας στην Ε.Ε, από το 1999. Το Τµήµα ∆ασών λαµβάνει 

µέρος σε τέσσερα προγράµµατα του COST. 

  
Η επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα προωθείται από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 

το οποίο ιδρύθηκε το 1996 µε απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης, µε γενικό στόχο την 

προώθηση της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο. Το ΙΠΕ λειτουργεί µε βάση 

τον περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµο του 1972 και των προνοιών του Καταστατικού του και 

διοικείται από δωδεκαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο 

για περίοδο πέντε χρόνων. Μερικά ερευνητικά προγράµµατα και δραστηριότητες σχετίζονται µε 

το φυσικό περιβάλλον, πιο συγκεκριµένα µε τη χλωρίδα και πανίδα, τον έλεγχο της ποιότητας 

του νερού, την επεξεργασία αποβλήτων, τη θαλάσσια ζωή και την ωκεανογραφική έρευνα, την 

ενεργειακή αποδοτικότητα κ.λπ.   
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Κατάρτιση και εκπαίδευση  

Η κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού του Τµήµατος ∆ασών γίνεται στο ∆ασικό Κολέγιο 

Κύπρου που είναι κυβερνητικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και υπάγεται διοικητικά  στο 

Τµήµα ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το Κολέγιο 

ιδρύθηκε το 1951 για να ικανοποιήσει τις αυξανόµενες ανάγκες της Κύπρου, της Μέσης 

Ανατολής και άλλων ενδιαφερόµενων χωρών για κατάρτιση των δασικών τεχνικών στις γενικές 

αρχές και πρακτικές της δασοπονίας. Από την ίδρυσή του, το 1951 και µέχρι το 2002, έχουν 

αποφοιτήσει από το ∆. Κολέγιο 469 Κύπριοι και 315 ξένοι δασοπόνοι. Το ∆ασικό Κολέγιο 

συµµετέχει στα Ευρωπαϊκά προγράµµατα Leonardo Da Vinci και Socrates / Erasmus και σε 

διάφορα άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα.   

 

Το ∆ασικό Κολέγιο οργανώνει διάφορα σεµινάρια και σύντοµες σειρές µαθηµάτων σε διάφορα 

θέµατα της δασοπονίας για την περαιτέρω επαγγελµατική κατάρτιση των υπαλλήλων του 

Τµήµατος ∆ασών.   Το επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό έχει επίσης την ευκαιρία 

επιπρόσθετης κατάρτισης και εξειδίκευσης σε διάφορα θέµατα τόσο στην Κύπρο όσο και στο 

εξωτερικό.   

 

Η κατάρτιση των δασικών εργατών, µόνιµων ή έκτακτων, παρέχεται µέσω εντατικών 

επιµορφωτικών προγραµµάτων σύντοµης διάρκειας αλλά και σεµιναρίων που οργανώνονται από 

το Τµήµα ∆ασών για διάφορα θέµατα όπως, τη δασική προστασία, την κατάσβεση δασικών 

πυρκαγιών, τους κανόνες ασφάλειας, τη σωστή χρήση εξοπλισµού κ.λπ.    

 

B11. Ευαισθητοποίηση των πολιτών και συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων   

Οι Κύπριοι πολίτες ενδιαφέρονται πολύ για την προστασία και τη διαχείριση των φυσικών 

πόρων και πολλές φορές οργανώνονται σε µη κυβερνητικές οργανώσεις και συµβάλλουν στον 

καθορισµό πολιτικής για το περιβάλλον. Υπάρχουν περισσότερες από 30 περιβαλλοντικές µη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Βάση του νέου νόµου σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από διάφορα αναπτυξιακά έργα, που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2001, η 

Οµοσπονδία των Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων συµµετέχει ως µέλος στις 

επιτροπές αξιολόγησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Επίσης διάφορες µη κυβερνητικές 

οργανώσεις είναι µέλη του Συµβουλίου για το Περιβάλλον και της Οργανωτικής Επιτροπής για 

τις Προστατευόµενες Ζώνες και καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της 

ακρόασης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.  
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Η δασική πολιτική δίνει την ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη όπως τους κατοίκους 

παραδασόβιων κοινοτήτων, τους δασοκτήµονες και µη κυβερνητικές περιβαλλοντικές 

οργανώσεις να εκφράσουν την άποψή τους για µελλοντικά διαχειριστικά προγράµµατα. Τα 

σχόλια και οι απόψεις τους λαµβάνονται υπόψη στον προγραµµατισµό και αργότερα στη λήψη 

απόφασης. Η πολύπλευρη  συµµετοχή όλων αυτών που είχαν έννοµο συµφέρον στην 

διαµόρφωση του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος έχει αποδειχθεί ζωτικής σηµασίας και µπορεί 

να θεωρηθεί ως άριστο παράδειγµα του ευρύ κοινωνικού διαλόγου για τα θέµατα που αφορούν 

το δασικό τοµέα.    

 

Αρµόδιος κλάδος για ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε κυρίως δασικά αλλά και 

περιβαλλοντικά θέµατα είναι ο κλάδος ∆ιαφώτισης του Τµήµατος ∆ασών. Η ευαισθητοποίηση 

των πολιτών στα δασικά και περιβαλλοντικά θέµατα επιτυγχάνεται µέσω των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων:  

• παράδοση διαλέξεων και οµιλιών σε σχολεία, στρατόπεδα, κοινότητες, και άλλες 

οργανωµένες οµάδες σχετικά µε τη σηµασία και την προστασία των φυσικών πόρων 

• συµµετοχή µε περίπτερα σε διάφορες εκθέσεις όπως τη Παγκύπρια Γεωργική έκθεση, την 

ετήσια ∆ιεθνή Κρατική Έκθεση, την Παγκύπρια έκθεση κυνηγίου και ψαρέµατος    

• οργάνωση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας του δέντρου και της εβδοµάδας 

προστασίας δασών 

• προετοιµασία και προβολή ταινιών και µηνύµατα περιβαλλοντικού περιεχοµένου στα 

µέσα µαζικής επικοινωνίας 

• δηµοσίευση άρθρων σχετικών µε την προστασία, την ανάπτυξη και την επέκταση των 

δασών στις εφηµερίδες και τα περιοδικά 

• προετοιµασία και διανοµή πληροφοριακού υλικού όπως φυλλάδια, αφίσες,  

αυτοκόλλητες ετικέτες, κάρτες, ηµερολόγια, κ.λπ. σχετικά µε την πανίδα, χλωρίδα, 

αναψυχή, δασική προστασία, κ.λπ.   

• συνεντεύξεις λειτουργών του Τµήµατος ∆ασών σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

• δηµιουργία και λειτουργία των περιβαλλοντικών κέντρων, στη Λευκωσία (Αθαλάσσα) 

και Τρόοδος, µε σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 

B12. Πολιτιστικές και πνευµατικές αξίες  

Μέσα στα δάση και στις άλλες δασοκαλυµµένες εκτάσεις του νησιού, ο δασικός επισκέπτης 

µπορεί να συναντήσει αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά µνηµεία που σχετίζονται µε τις 
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ανθρώπινες δραστηριότητες του παρελθόντος και τις χρήσεις των δασών. Τέτοιοι χώροι είναι για 

παράδειγµα αρχαίοι οικισµοί, τείχη και κάστρα, ναοί και εκκλησίες, θέατρα, µεταλλεία, σωροί 

σκουριάς χαλκού, παλαιοί κλίβανοι, παλαιές πηγές και γεφύρια. Όλοι οι χώροι αυτοί 

προστατεύονται από τον Περί Αρχαιοτήτων Νόµο.  

 

Εκτός από τις πιο πάνω αρχαιολογικές και πολιτιστικές περιοχές, σηµαντικά είναι επίσης  

µνηµεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως γεωµορφώµατα, βουνοκορφές, 

γκρεµνοί, φαράγγια κ.λπ.  Αυτά όταν βρίσκονται µέσα στα κρατικά δάση, προστατεύονται από 

τον Περί ∆ασών Νόµο και από τον Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο όταν βρίσκονται σε 

άλλες περιοχές. 
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