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Πυρκαγιά

Πυρκαγιά είναι μια χημική αντίδραση ενός υλικού, με το

οξυγόνο του αέρα (οξείδωση). Κατά τη διάρκειά της εκλύονται

μεγάλα ποσά θερμότητας ενώ τα προϊόντα της καύσης

μετατρέπονται σε αέρια.

Για να υπάρξει η καύση χρειάζονται τρία απαραίτητα στοιχεία,

τα οποία δημιουργούν το λεγόμενο τρίγωνο της φωτιάς

(Barrows 1951).

Εισαγωγή





Τα οικοσυστήματα μεσογειακού τύπου

Τα συγκεκριμένα οικοσυστήματα εντοπίζονται σε συνολικά πέντε

περιοχές ανάμεσα στον 30ο και 40ο παράλληλο, όπως στην

παρακάτω εικόνα:

Εισαγωγή





Κύρια χαρακτηριστικά:

 Θερμά και ξηρά καλοκαίρια με χειμώνες ήπιους και μέτρια

βροχερούς. Κατά τον Aschman (1973) σε μεσογειακά κλίματα η

ποσότητα βροχόπτωσης κυμαίνεται μεταξύ 275 και 900

χιλιοστών από τα οποία το 65% πέφτει κατά τη διάρκεια του

χειμώνα.

 Έντονη ανθρώπινη παρουσία.

Εισαγωγή
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 Εισαγωγή

Πυρόπληκτες φυτικές διαπλάσεις της Ελλάδας

(Υπουργείο Γεωργίας 1992)





Η προσαρμογή των φυτικών ειδών στα μεσογειακά 

οικοσυστήματα συμπεριλαμβάνει τους παρακάτω μηχανισμούς:

 Αειφυλλία

 Σκληροφυλλία

 Μείωση βιολογικής δραστηριότητας

 Αλληλοπάθεια

Οικολογία





Η προσαρμογή των φυτικών ειδών στις δασικές πυρκαγιές 

 Χωρίς την ανθρώπινη δραστηριότητα υπολογίζεται ότι κάθε

δάσος θα καιγόταν μια φορά ανά 100-130 χρόνια.

Οικολογία

Προσαρμογή των 

φυτικών διαπλάσεων

Παθητική Ενεργητική





Παθητική προσαρμογή

 Υψηλή αντοχή στις φλόγες και στη θερμική ένταση της

πυρκαγιάς (φελοφόρος δρυς, μαύρη πεύκη)

 Φυσική αποκλάδωση και προστασία της κόμης των δέντρων

(κουκουναριά)

Οικολογία





Ενεργητική προσαρμογή

 Σε αυτή την περίπτωση ο μηχανισμός

αναπαραγωγής ενεργοποιείται αμέσως

μετά την πυρκαγιά

 Θαμνώδη είδη: Αναγέννηση βλάστησης

με ριζοβλάστηση και πρεμνοβλάστηση

 Δενδρώδη είδη (Τραχεία και Χαλέπιος

Πεύκη): Κλειστοκωνία

Οικολογία



 Οικολογία

Το στάδιο της αποκατάστασης περιλαμβάνει:

 Τη χαρτογράφηση ολόκληρης της πληγείσας περιοχής

 Κήρυξη της σε αναδασωτέα

 Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων

 Απαγόρευση κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε
αυτή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:

- Φύλαξη

- Ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.





Μεταπυρική αποκατάσταση

Οικολογία



i Μοντελοποίηση
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Το πυρικό περιβάλλον διαμορφώνεται από τους παρακάτω
παράγοντες: Από την καύσιμη ύλη, από τη μετεωρολογία και από
την τοπογραφία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται το τρίγωνο της
συμπεριφοράς του πυρός:
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Μοντελοποίηση συστάδων (SVS)



i Τοπογραφία

Οι κυριότεροι τοπογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των

δασικών πυρκαγιών είναι:

 κλίση

 έκθεση

 υψόμετρο



i Τοπογραφία
Η μοντελοποίηση 
επιτυγχάνεται με τη 
χρήση ΓΣΠ



i Μετεωρολογία

Οι κυριότεροι μετεωρολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των

δασικών πυρκαγιών είναι:

 άνεμος

 βροχόπτωση

 θερμοκρασία

 σχετική υγρασία του αέρα

 θαλάσσια αύρα

 βαρομετρική πίεση



i Έναρξη δασικών πυρκαγιών

Αίτια έναρξης δασικών πυρκαγιών

Στη χώρα μας τα κυριότερα αίτια έναρξης μιας δασικής πυρκαγιάς είναι τα παρακάτω:

 φυσικά αίτια (από τη δράση κεραυνών)-2,9%

 κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί)-24,9%

 αμέλεια (εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων)-30,8%

 άγνωστα αίτια-41,4% (για την περίοδο 1980-1997)



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς

Τυπικό σχήμα μιας δασικής πυρκαγιάς

Τα κύρια μέρη μιας δασικής πυρκαγιάς, που κατά συνέπεια διαμορφώνουν
το ελλειψοειδές σχήμα της, παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα:



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς

Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας δασικής πυρκαγιάς είναι τα παρακάτω (Alexander 1992):

Η ταχύτητα διάδοσης του μετώπου (m/min)

Το μήκος της φλόγας του μετώπου (m)

Το μήκος της περιμέτρου της πυρκαγιάς (m)

Θερμική ένταση ανά μέτρο μετώπου της πυρκαγιάς (kW/m)



i Προσομοίωση

Προσομοίωση ανάπτυξης του μετώπου πυρκαγιάς με το λογισμικό FARSITE



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς

Τρία κύρια είδη δασικών πυρκαγιών αναγνωρίζονται, με βάση την καύσιμη ύλη

που εμπλέκεται στη διαδικασία της καύσης:

Τύποι Δασικών 

Πυρκαγιών

Είναι σπάνιες πυρκαγιές στη χώρα μας. Τροφοδοτούνται από τη

συσσωρεμένη καύσιμη ύλη που βρίσκεται στο έδαφος. Εξαιτίας της έλλειψης

οξυγόνου εξαπλώνονται με αργό ρυθμό.

Υπόγειες πυρκαγιές



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς

Τύποι Δασικών 

Πυρκαγιών

Είναι οι πιο συνηθισμένες στη χώρα μας. Καταναλώνουν την καύσιμη ύλη που

βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος.

Πυρκαγιές 

επιφανείας



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς

Τύποι Δασικών 

Πυρκαγιών

Αποτελούν το πιο επικίνδυνο είδος δασικής πυρκαγιάς με αποτέλεσμα η

αντιμετώπισή τους να παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Η θερμική ένταση

που εκλύεται μπορεί να ξεπεράσει τα 100.000kW/m

Πυρκαγιές κόμης ή 

επικόρυφες 

πυρκαγιές



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς

Παθητικές πυρκαγιές κόμης (Van Wagtendonk 

2004):



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς

Ενεργητικές πυρκαγιές κόμης (Van Wagtendonk 2004):



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς

Ανεξάρτητες πυρκαγιές κόμης (Van Wagtendonk 2004):



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς

Χαρακτηριστικά

Πυρκαγιών κόμης (Cruz 

and Alexander 2007)



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς



i Συμπεριφορά δασικής πυρκαγιάς
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Συμπεριφορά δασικής 

πυρκαγιάς

Το πυρικό περιβάλλον διαμορφώνεται από τους παρακάτω παράγοντες: Από
την καύσιμη ύλη, από τη μετεωρολογία και από την τοπογραφία. Με τον
τρόπο αυτό δημιουργείται το τρίγωνο της συμπεριφοράς του πυρός:

τροποποίηση



i Δασοκομικοί χειρισμοί

Τροποποίηση καύσιμης 

ύλης

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

Απομάκρυνση 

επιφανειακής 

καύσιμης ύλης 

(καθαρισμοί)

Απομάκρυνση των 

κατώτερων τμημάτων 

της κόμης 

(κλαδεύσεις)

Απομάκρυνση 

δέντρων  (αραιώσεις)



i Δασοκομικοί χειρισμοί



i Δασοκομικοί χειρισμοί



i Καθαρισμοί



i Καθαρισμοί (ελεγχόμενη καύση)



i Καθαρισμοί (ελεγχόμενη καύση)



i Αραιώσεις



i Αραιώσεις



i Σχεδιασμός επεμβάσεων



i Σχεδιασμός επεμβάσεων



i Σχεδιασμός επεμβάσεων



i Χαρτογράφηση ρίσκου



i Αποτελεσματικότητα

Η πυρκαγιά κινήθηκε από αριστερά, πέρασε την αντιπυρική λωρίδα και συνέχισε ως 

επικόρυφη (Από: Agee and Skinner 2005).
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