
 

H σημασία των Δασών στη ζωή μας 

 

Ο άνθρωπος συνδέθηκε με το δάσος από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του πάνω στη γη και μάλιστα 

στενότατα. Το δάσος του εξασφάλισε τροφή, στέγη, προστασία, ψυχαγωγία και εργασία. Του πρόσφερε την 

απαραίτητη ξυλεία, τα καυσόξυλα και τα άλλα δασικά προϊόντα (καρπούς, ρετσίνι, κ.α.) για τη διαβίωση και 

την πρόοδό του.  

   Η Κύπρος στην αρχαιότητα αναφερόταν ως η ΔΑΣΟΕΣΣΑ ΝΗΣΟΣ. Η ξυλεία των πλούσιων δασών της 

χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή πλοίων και την παραγωγή ενέργειας για παραγωγή χαλκού. Οι διάφορες 

όμως καταστροφές από ληστρικές υλοτομίες, αλόγιστες εκχερσώσεις, έντονη υπερβόσκηση και κυρίως από 

συνεχείς πυρκαγιές, είχαν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση, τον περιορισμό και την εξαφάνισή των δασών.  

  Το 1879, ιδρύθηκε το Τμήμα Δασών και τα δάση για πρώτη φορά μπαίνουν κάτω από αειφορική 

διαχείριση. Σχεδόν αμέσως θεσπίζεται αναθεωρημένη Νομοθεσία και το 1881 αρχίζει η οριοθέτηση των 

δασών.Οι κύριοι τύποι δασικής βλάστησης στην Κύπρο  είναι : 

Τα Δάση Τραχείας Πεύκης , Δάση Μαύρης Πεύκης,  Δάση Κέδρου, Δάση Κυπαρισσιού, Δάση ενδημικής 

Λατζιάς , Παραποτάμια δάση , άλλοι τύποι δασικής βλάστησης. 

   Στο πέρασμα  των αιώνων, το δάσος συνεχίζει να προσφέρει και ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους να 

αξιοποιεί πολύπλευρα την πολύτιμη, αστείρευτη , φυσική πηγή ζωής, προόδου και πολιτισμού. Τι είναι όμως το 

δάσος; ποια είναι η αξία του και η προσφορά του στον σύγχρονο άνθρωπο; ποιες είναι οι βασικότερες 

λειτουργίες του; 

   Δάσος είναι τα δένδρα, οι θάμνοι και οι υπόλοιποι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί που μαζί με το 

έδαφος και το κλίμα βρίσκονται σε συνεχή επίδραση και εξάρτιση μεταξύ τους. Είναι ένας ανανεώσιμος 

φυσικός πόρος και σπουδαίος συντελεστής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Μια 

πολύτιμη πηγή υγείας, αναψυχής, ομορφιάς, ζωής και ένας προστάτης του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. 

  Το δάσος λοιπόν είναι ένα σύνολο πολυσύνθετο, με δική του ζωή και με ξεχωριστή θέση, ρόλο και 

σημασία μέσα στη φύση και με τεράστιες δυνατότητες, που εάν αξιοποιηθούν κατάλληλα συμβάλλουν 

ουσιαστικά και σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών 

ζωής. 

Έτσι το δάσος είναι αυτό που: 

 Παράγει το απαραίτητο και αναντικατάστατο για την ζωή μας οξυγόνο, ενώ συγχρόνως δεσμεύει 

το επικίνδυνο για τη ζωή διοξείδιο του άνθρακα. 

 Μειώνει την ένταση του φωτός , δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο φωτοκλίμα. 

 Απορροφά και εξουδετερώνει διάφορες επιβλαβείς ουσίες. 

 Αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες. 



 Μειώνει την ένταση του ανέμου. 

 Μειώνει τους θορύβους. 

 Συγκρατεί το νερό της βροχής και δεν το αφήνει να πέφτει με δύναμη στο έδαφος και να το          

διαβρώνει. 

 Ενισχύει τα υπόγεια νερά. 

 Βελτιώνει την ποιότητα του νερού ενεργώντας σαν φίλτρο. 

 Συγκρατεί το έδαφος και εμποδίζει τη διάβρωση. 

 Εμποδίζει την εξάτμιση της υγρασίας του εδάφους και την αυξάνει.  

 Εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, διατροφή και διατήρηση πολλών      

ζωικών οργανισμών. 

 Δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης διαφόρων φυτικών ειδών. 

 

Οι κυριότερες απειλές για το Κυπριακό δάσος είναι  η Κλιματική αλλαγή , οι  Πυρκαγιές, 

αλλαγή στη χρήση της  γης (ανάπτυξη) , η υπερβόσκηση και  σε κάποιες περιοχές η λαθροϋλοτομία, 

κ.ά.  

 

Παρά το γεγονός ότι τα κρατικά δάση στην Κύπρο βρίσκονται υπό συστηματική διαχείριση και 

προστασία,  το μέλλον του κυπριακού δάσους είναι δυστυχώς ζοφερό. Η προστασία των κυπριακών 

δασών δεν αφορά μόνο κάποιους φορείς, είναι υπόθεση όλων μας. Προστατεύοντας τα δάση μας 

προστατεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Το περιβάλλον αφορά όλους και όλοι θα πρέπει να συμβάλουμε 

στην προστασία του! 
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