
   Τα Δάςη τησ Κφπρου 

•    

A΄ Παγκφπριο Μαθητικό Συνζδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

Η Κφπροσ θ δαςόεςςα κάποτε 

ιταν ζνα νθςί καλυμμζνο με 

δάςθ.                                                               

τισ μζρεσ μασ θ δαςικι κάλυψθ 

ζχει περιοριςτεί μόνο ςτισ δφο 

οροςειρζσ τθσ Κφπρου,                       

ςτθν οροςειρά                                             

του Πενταδακτφλου και                               

ςτθν οροςειρά του Σροόδουσ.     

Οι καταςτροφζσ που ζχουν 

επζλκει ςτα δάςθ τθσ Κφπρου 

από ανκρωπινά λάκθ είναι μθ 

αντιςτρεπτζσ.  

Πενταδάκτυλοσ:                                           

Οι βομβαρδιςμοί του 

Πενταδακτφλου κατά                                   

τθν τουρκικι ειςβολι, το 1974, 

ζκαψαν μεγάλεσ εκτάςεισ από     

το δάςοσ και επζφεραν μεγάλθ 

καταςτροφι ςτθν 

βιοποικιλότθτα.                                           

Η καταςτροφι του 

Πενταδακτφλου ςυνεχίςτθκε με 

τθν καταςκευι τθσ τουρκικισ 

ςθμαίασ ςτισ πλαγιζσ                             

του Πενταδακτφλου κακϊσ και 

με τθν αλόγιςτθ οικοδόμθςθ.                    

Η μεγαλφτερθ καταςτροφι του 

Πενταδακτφλου προζρχεται από 

τα λατομεία που ζχουν ςκάψει 

ςτα ςπλάχνα του βουνοφ. 

Τρόοδοσ:                                                       

Οι φωτιζσ από ανκρϊπινα λάκθ 

ζχουν κάψει μεγάλεσ εκτάςεισ 

δάςουσ ςτο Σρόοδοσ και ζχουν 

επιφζρει διάβρωςθ. 

Μια μεγάλθ ανοικτι πλθγι ςτο 

Σρόοδοσ είναι το μεταλλείο του 

Αμιάντου, που προςζφερε μεν 

δουλειά ςτουσ κατοίκουσ τθσ 

περιοχισ αλλά ζφερε δε                     

το κάνατο ςτα άτομα που 

δοφλευαν εκεί, όπωσ και ςτο 

φυςικό περιβάλλον.  

Μια δεφτερθ πλθγι                                  

ςτθν κορυφι του Σροόδουσ είναι 

τα ραντάρ των Αγγλικϊν βάςεων. 

θμαντικι ηθμιά προκαλοφν                    

τα ςκουπίδια που αφινουν                      

οι εκδρομείσ  ςτουσ εκδρομικοφσ 

χϊρουσ αλλά και μζςα                           

ςτο δάςοσ.                                        

Ρφπανςθ επίςθσ  προκαλοφν                

και τα άπειρα φυςίγγια                              

των κυνθγϊν.  
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Αιτίεσ των δαςικών πυρκαγιών 
9 ςτισ 10 δαςικζσ πυρκαγιζσ προκαλοφνται  
από διάφορεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ.  
Οι κυριότερεσ αιτίεσ δαςικών πυρκαγιών είναι:    
 
 
1.Οι διάφορεσ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ και κυρίωσ το καψάλιςμα τθσ 
αποκαλάμθσ και το κάψιμο ξθρϊν χόρτων.  
 
2.Η απόρριψθ αναμμζνων τςιγάρων και ςπίρτων.  
 
3.Σο άναμμα φωτιάσ ςε μθ επιτρεπόμενουσ χϊρουσ.  
 
4.Σο κάψιμο ςκουπιδιϊν ςε μθ οργανωμζνουσ ςκυβαλλότοπουσ.  
 
5.Οι ςτρατιωτικζσ αςκιςεισ.  
 
6.Οι δραςτθριότθτεσ κυνθγϊν κυρίωσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ.  
 
7.Οι διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ςε εξοχικζσ κατοικίεσ όπωσ θ χριςθ 
θλεκτρικϊν εργαλείων και το κάψιμο ςκυβάλων.  
 
8.Οι κακόβουλεσ ενζργειεσ (εμπρθςμοί).  
 
9.Βραχυκφκλωμα θλεκτροφόρων καλωδίων.  
 
10. Οι κεραυνοί. 

Σα κυριότερα προλθπτικά μζτρα που λαμβάνονται είναι τα ακόλουκα: 
 
1. Εφαρμογι των διατάξεων τθσ Δαςικισ Νομοκεςίασ 
2. Διαφϊτιςθ του πλθκυςμοφ  
3.Δθμιουργια Εκδρομικϊν και καταςκθνωτικϊν χϊρων  
4. Περιπολίεσ από δαςοφφλακεσ 
5. Χαρτογράφθςθ του κινδφνου δαςικϊν πυρκαγιϊν 
6.Εφαρμογθ προκαταςταλτικϊν μζτρων: 
α. Αντιπυρικζσ λωρίδεσ 
β. Δαςικοί δρόμοι 
γ. Δαςικζσ τθλεπικοινωνίεσ 
δ. Δαςικοί τακμοί 
ε. Δαςοκομικοί χειριςμοί 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΑΩΝ 
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2. Δαςικοί δρόμοι 
τα δάςθ υπάρχει ζνα πυκνό οδικό δίκτυο το οποίο είναι αναγκαίο τόςο για τθ διαχείριςθ όςο 
και για τθν προςταςία τουσ από τισ πυρκαγιζσ.  
 
3. Δαςικζσ τηλεπικοινωνίεσ 
Σο Σμιμα Δαςϊν διακζτει ανεξάρτθτο αςφρματο τθλεφωνικό δίκτυο με δυνατότθτα 
παγκφπριασ κάλυψθσ το οποίο περιλαμβάνει αναμεταδότεσ και αρικμό ςτακερϊν 
ραδιοτθλεφϊνων που είναι εγκατεςτθμζνα ςε δαςικοφσ ςτακμοφσ, δαςικά παρατθρθτιρια, 
πυροςβεςτικά οχιματα και οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ. Επίςθσ, όλοι οι δαςικοί 
υπάλλθλοι είναι εξοπλιςμζνοι με φορθτά ραδιοτθλζφωνα. Σο δίκτυο αυτό χρθςιμοποιείται 
κυρίωσ για το ςυντονιςμό των πυροςβεςτικϊν δυνάμεων τόςο ςτθν πρόλθψθ όςο και ςτθν 
καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν.  
 
4. Δαςικοί Σταθμοί 
Οι δαςικοί ςτακμοί είναι κατανεμθμζνοι ςε όλεσ τισ δαςικζσ περιοχζσ και είναι επανδρωμζνοι 
με μόνιμο και ζκτακτο προςωπικό.  
 
5. Δαςοκομικοί χειριςμοί 
Σο Σμιμα Δαςϊν προβαίνει ςυςτθματικά ςε διάφορουσ δαςοκομικοφσ χειριςμοφσ που 
ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ του κινδφνου ζκρθξθσ αλλά και του ρυκμοφ διάδοςθσ των πυρκαγιϊν. 
Οι πιο πάνω χειριςμοί περιλαμβάνουν κλαδεφςεισ, αραιϊςεισ και κακαριςμό τθσ βλάςτθςθσ 
κατά μικοσ πολυςφχναςτων δαςικϊν και υπεραςτικϊν δρόμων και ςε χϊρουσ όπου ο κίνδυνοσ 
ζκρθξθσ και επζκταςθσ πυρκαγιϊν είναι μεγάλοσ.  
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