1ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ 2014

28 Μαΐου – Λεμεσός - ΤΕΠΑΚ

ΤΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Κατάσταση – Απειλές - Προοπτικές
ΤΑΚΗΣ ΤΣΙΝΤΙΔΗΣ
Πρώτος Συντηρητής Δασών

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 Τα δάση στο παρελθόν
 Η σημερινή κατάσταση των δασών
 Τα χαρακτηριστικά των δασών
 Η διαχείριση των δασών
 Οι απειλές
 Οι προοπτικές
 Ακολουθούν 21 διαφάνειες
 Διάρκεια 10 λεπτά.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
 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.
 Τα δάση υπέστησαν ληστρική εκμετάλλευση και υπερβόσκηση κατά την Τουρκοκρατία
 Το 1879, ένα χρόνο μετά την έλευση των Βρετανών στην Κύπρο, ιδρύεται 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.
 Το 1940 γίνεται καθολική κήρυξη των κρατικών δασών σε ολόκληρη την Κύπρο
 Τα κοπάδια βγαίνουν από τα δάση περί τα τέλη της 10ετίας του 1930 και η βόσκηση ρυθμίζεται σε
μεγάλο βαθμό από τη 10ετία του 1940 (1938 το κοπάδι Κύκκου 2.500 κατσίκες έξω για £7.000).
 Υπήρξε υπερεκμετάλλευση ξυλείας μόνο κατά τους πολέμους (10ετίες 1910 και 1940).
 Το 1967 ψηφίζεται σύγχρονη δασική νομοθεσία και επιστρέφονται από τους Επάρχους στο Τμήμα
Δασών τα λεγόμενα «χαμηλά δάση» – Κάβο Γκρέκο, Λίμνη-Γιαλιά, Ορείτες, Αγία Νάπα κτλ.

1/21

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Στην Πάφο τα δασοόρια είναι πιο
χαμηλά λόγω βροχόπτωσης και καλύτερων
συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα
Στην οροσειρά Τροόδους
τα πιο εκτεταμένα δάση
Η επαρχία Λεμεσού με
το πιο ψηλό ποσοστό δασών

Η Μεσαορία δεν φέρει ψηλά δάση ή
θαμνώνες βροχόπτωση<400 mm
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Δάση Τραχείας Πεύκης
(Pinus brutia) – από
υψόμετρο 0 έως 1600 m,
ελλείπουν από Μεσαορία, τα πιο
εκτεταμένα δάση – συνολική
έκταση 130.000 εκτάρια.
(ελεύθερες περιοχές)

Δάση Μαύρης πεύκης
(Pinus nigra) – σε υψόμετρα από 1000 m –
1952m, μόνο στο Δάσος Τροόδους,
4.000 εκτάρια, οικότοπος προτεραιότητας,
προστατευόμενο, απειλούμενο κυρίως από
κλιματική αλλαγή – 3.300 εκτάρια.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δάση Κέδρου (Cedrus brevifolia)
-

Περιορίζονται στο Δάσος Πάφου
Κοιλάδα Κέδρων
έκταση 291 εκτάρια

Δάση Κυπαρισσιού (Cupressus
sempervirens) – πιο κοινά στον
Πενταδάκτυλο – στις ελεύθερες περιοχές: Άγιος
Νεόφυτος, Κοίλη, ΄Βουνί Παναγιάς, Δάσος
Λεμεσού κτλ. – έκταση 380 εκτάρια
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ακάμας

Δάση Αρκεύθου –
Αοράτου (Juniperus spp.)
4 είδη – από παραλία μέχρι
Χιονίστρα – έκταση 5.800 εκτάρια.

Μαδαρή

Δάση ενδημικής Λατζιάς
(Quercus alnifolia) – από 500700m έως 1600m – έκταση 9.000
εκτάρια.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Παραποτάμια δάση
(σε όλα τα υψόμετρα)
Αζωνική βλάστηση – έκταση 300
εκτάρια.

Πλατύς

Σαραμά - Ευρέτου

Άλλοι τύποι δασικής
βλάστησης
Θαμνώνες ελιάς
Αμυρού

Μακία - Ακάμας

Δρυς - Σαραμά

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
 Ξηροφυτικός χαρακτήρας – τα περισσότερα είδη με μορφολογικά/ανατομικά χαρακτηριστικά
που δίνουν αντοχή στην ξηρασία (μικροφυλλία, ρετσίνι, τρίχωμα, κηρώδες επίχρισμα κτλ.).
 Μικρός αριθμός δέντρων στο εκτάριο – αλλά πλούσια βιοποικιλότητα, η μεγαλύτερη σε θαμνώνες
και φρυγανότοπους.
 Τα περισσότερα είδη δέντρων είναι κωνοφόρα.
 Φυλλοβόλα πλατύφυλλα δέντρα πολύ λίγα και κυρίως στα ποτάμια (λόγω της ξηρασίας)
 Συχνά πολύ αραιά (μικρή συγκόμωση και εδαφοκάλυψη)

ΤΡΟΟΔΟΣ

ΑΚΑΜΑΣ

ΜΑΔΑΡΗ

ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΟ
ΔΑΣΟΣ
ΨΗΛΟ
ΔΑΣΟΣ
ΘΑΜΝΩΝΕΣ
& ΦΡΥΓΑΝΑ

ΧΑΛΙΤΙΚΗ
ΓΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΤΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

107.082

11.800

53.900

172.782

18,7%

50.621

18.669

144.117

213.307

23,0 %

ΑΛΛΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

6.092

532.819

539.011

58,3 %

ΣΥΝΟΛΟ

163.795

761.305

925.100

100,0 %

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΣΩΜΕΝΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

41,7%

Το Τμήμα Δασών άρχισε νέα χαρτογράφηση της δασικής βλάστησης
σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, 2014 – 2015 – 21 τύποι βλάστησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΗΜΕΡΑ:
ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΗ
 Συστηματική διαχείριση και προστασία
 Δασική Νομοθεσία, Δασική Πολιτική, Σχέδιο Δράσης για τα Δάση – 10ετές
 Διαχειριστικά Σχέδια υποχρεωτικά από περί Δασών Νόμο
 Αρχές αειφορίας, πολλαπλής χρήσης και ολιστικής διαχείρισης.
 30 Δασικοί Σταθμοί σε όλη την Κύπρο.

>80 % της έκτασης των κρατικών
δασών εντάχθηκε στο Δίκτυο
Natura 2000
Δασικός Σταθμός
Σταυρός Ψώκας
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΗ

 Τα ιδιωτικά δάση δεν απολαμβάνουν συστηματικής διαχείρισης και προστασίας
 Οι λόγοι για τούτο είναι:
 Αποτελούνται από μικρής έκτασης ιδιοκτησίας που ήταν γεωργικές γαίες,
εγκαταλείφθηκαν και εποικίστηκαν από δασική βλάστηση.
 Δεν μπορούν να αποδώσουν άμεσα οικονομικά οφέλη στους ιδιοκτήτες
(π.χ. παραγωγή ξυλείας ή άλλων προϊόντων).
 Σε κάποιο βαθμό παρέχεται προστασία όπως (α) με έλεγχο υλοτομίας
(β) με έλεγχο της αλλαγής χρήσης γης (γ) προστασία από πυρκαγιές (δ) Κάποιες
εκτάσεις περιλήφθηκαν στο Δίκτυο Natura 2000.
 Το πρόβλημα απασχολεί το Τμήμα Δασών και είναι μέσα στους μεσοπρόθεσμους
στόχους του να προωθήσει μέτρα σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, ώστε
να προστατευτούν τουλάχιστον τα αξιόλογα ιδιωτικά δάση.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ








Προστασία Δασών από πυρκαγιές και άλλες απειλές (33% των πόρων)
Διαχείριση περιοχών Natura 2000 μέσα στα δάση
Διαχείριση της Δασικής Γης – διάθεση, χωρομετρία, χαρτογράφηση κτλ
Διευκολύνσεις αναψυχής ( 70 μονοπάτια, εκδρομικοί χώροι κτλ)
Δενδροστοιχίες και κυβερνητικοί χώροι πρασίνου
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Τρία Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, τρεις Βοτανικοί Κήποι, ένα Herbarium και
τράπεζα σπερμάτων
 Αποκατάσταση Μεταλλείου Αμιάντου
 Χαρτογράφηση δασικής βλάστησης σε ολόκληρη την Κύπρο (21 τύποι βλάστησης)
 5 συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα LIFE & EEA GRANTS, κ.ά.

ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ

 Κλιματική αλλαγή
 Πυρκαγιές
 Αλλαγή χρήσης γης (ανάπτυξη) – κυρίως για ιδιωτικά δάση
 Υπερβόσκηση σε κάποιες περιοχές
 Άλλοι - λαθροϋλοτομία, ασθένειες κ.ά.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ












Στα επόμενα 80-100 έτη η Θ + 3-4 °C, η βροχόπτωση – 20-30%
Η γεωγραφική κατανομή των δασών θα αλλάξει δραματικά
Η τραχεία πεύκη θα μετακινηθεί 300-400 μέτρα ψηλότερα από ότι σήμερα
Η μαύρη πεύκη μάλλον θα εξαφανιστεί (εκτός αν ληφθούν μέτρα και διατηρηθεί στις
προσβόρειες εκθέσεις)
Ο κυπριακός κέδρος επίσης θα απειληθεί – ίσως επιβιώσει στο Τρόοδος.
Πολλά παραποτάμια δάση θα εξαφανιστούν λόγω της μείωσης απορροής των ποταμών
Οι πυρκαγιές θα αυξηθούν σε συχνότητα και ένταση
Η αναγέννηση των δασικών συστάδων θα γίνει πιο δύσκολη ενώ η αναδάσωση
θα χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη
Τα περιαστικά δάση (Αθαλάσσας κτλ.) θα απειληθούν όπως και οι δενδροστοιχίες στα
μικρά υψόμετρα
Πολλά σημαντικά είδη φυτών και ζώων θα εξαφανιστούν ή θα απειληθούν.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ξηράνσεις λατζιάς 2007-2008
Μαχαιράς

Κόρνος 2007 - 2008

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
 Οι δασικές πυρκαγιές είναι η δεύτερη πιο σοβαρή απειλή για τα δάση
μετά την κλιματική αλλαγή
 Ευνοούνται από τις ψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη άνομβρο
θερινή περίοδο (από Μάιο έως Οκτώβριο
 Αρμόδιες υπηρεσίες Τμήμα Δασών (50% περίπου της έκτασης της Κύπρου
κυρίως στις ορεινές περιοχές – 2 km από την οροθετική κρατικών δασών)
και Πυροσβεστική Υπηρεσία
 Το ΤΔ διαθέτει πάνω από 35% των πόρων του για την προστασία από
πυρκαγιές – περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.
 Οι πυρκαγιές στα κρατικά δάση και στη ζώνη του ΤΔ είναι σχετικά λίγες
επειδή υπάρχει συνεχής επιτήρηση και άμεση επέμβαση
 Στην ύπαιθρο γενικά όμως η ζημιά είναι μεγάλη αφού καίγονται γύρω στα
2.000 εκτάρια ανά έτος δασική βλάστηση (200 km²/έτος)
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ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
 Τα τρία έτη με τις μεγαλύτερες πυρκαγιές από το 1886 ήταν
(1) 1974 = 26.000 εκτάρια (2) 1956 = 7.600 εκτάρια και (3) 1924 = 5.600 εκτάρια
 Τα τελευταία 10 έτη καίγονται κατά μέσο όρο στη ζώνη ευθύνης ΤΔ (50%) περίπου 500
εκτάρια κατ’ έτος και στην υπόλοιπη έκταση 2.200 εκτάρια κατ’ έτος.
 Οι μικρής έκτασης πυρκαγιές μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μέρος της εξέλιξης του
κυπριακού δάσους και δεν προκαλούν μεγάλη ζημιά.

Πυρκαγιά Σαϊτά 2007

Πυρκαγιά Οράς 2008

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ

Οικιστική ανάπτυξη στην Πιτσιλιά

Σούνι - Ζανατζιά

Λατόμευση Πάφος
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ΥΠΕΡΒΟΣΚΗΣΗ

Πισσούρι – Πέτρα Ρωμιού

Ακάμας
Σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένες
μόνο περιοχές

Διαρίζος

Πύργος Τηλλυρίας

ΑΠΕΡΗΜΩΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ….
Τα κρατικά δάση στην Κύπρο βρίσκονται υπό συστηματική διαχείριση και προστασία
Το κράτος διαθέτει επαρκείς πόρους
 Εξαιρετικές προοπτικές αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 Σοβαρό έλλειμμα στην προστασία των ιδιωτικών δασών και στην έρευνα.
Στη διαχείριση των κρατικών δασών δίνεται έμφαση στις προστατευτικές και κοινωνικές
λειτουργίες των δασών (φύση, αναψυχή, προστασία τοπίων, εδαφών και νερών).
 Το μέλλον του κυπριακού δάσους είναι δυστυχώς ζοφερό, όχι λόγω των πυρκαγιών και
της υπέρμετρης ανάπτυξης, αλλά λόγω της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - θα το περιορίσει σε
έκταση, θα το υποβαθμίσει σε ποιότητα, θα χαθούν πολλά είδη καθώς και ίσως όλα τα
δάση των χαμηλών υψομέτρων.
 Επείγει η λήψη μέτρων – αν και δεν μπορούν να γίνουν και πολλά
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ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ….

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Λιβάδι του Ππασιά
Τρόοδος

