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1. Γενικά περί δασικών πυρκαγιών
Τα πυρόπληκτα Μεσογειακά οικοσυστήµατα του πλανήτη είναι τα παρακάτω πέντε:
Μεσόγειος θάλασσα, Καλιφόρνια, Κεντρική Χιλή, Νότιος Αφρική και Νοτιοδυτική
Αυσταλία.
Τα δάση της χώρας µας ανήκουν στα Μεσογειακά οικοσυστήµατα, τα οποία από
αρχαιοτάτων χρόνων κατοικήθηκαν και επηρεάστηκαν από διαδεχόµενες φυλές και
πολιτισµούς, και υποβαθµίστηκαν από ανθρωπογενή εκµετάλλευση. Ο µεγαλύτερος
κίνδυνος καταστροφής των δασών της χώρας µας, ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες,
υπήρξε από τις δασικές πυρκαγιές. H καταστροφή των δασών µας που επιδεινώθηκε τα
τελευταία 23 χρόνια οφείλεται σε άστοχες πολιτικές, όταν σε µία νύκτα η
Δασοπυρόσβεση (το 1998) µεταφέρθηκε από την Δασική Υπηρεσία στην Πυροσβεστική,
Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν τεράστιες δασικές πυρκαγιές σε περιουσίες και θύµατα
(Πελοπόννησος 2007, Μάτι 2019, κλπ)) και ιδιαίτερα πρόσφατα (Αύγουστος 2021) που
µόνο σε µία εβδοµάδα κάηκαν πάνω από 1.000.000 στρέµµατα σε ολόκληρη την
Ελληνική Επικράτεια (Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησος, Βόρεια Ελλάδα, κλπ) Δυστυχώς
οι µεγάλες πυρκαγιές οφέιλονγαι κυρίως σε εµπρησµούς που εξυπηρετούν δόλιους
στόχους (πολιτική αστάθεια, οικοπεδοποίηση, αλλαγή χρήσης γης, κλπ.). Το τίµηµα που
πληρώνει σήµερα η χώρα µας είναι οδυνηρό, διότι τα τελευταία έτη τα δάση, ο δασικός
πλούτος και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον καταστρέφονται από τις δασικές
πυρκαγιές µε αυξανόµενο ρυθµό. Κάθε καλοκαίρι, οι πυρκαγιές αποτεφρώνουν πολλές
χιλιάδες στρέµµατα πολύτιµων δασών µας και γενικά καταστρέφουν τη φυσική
βλάστηση µε ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον και στην Εθνική µας οικονοµία.
2. Οικολογία Δασικής Πυρκαγιάς
2.1 Είδη δασικών πυρκαγιών
Οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι ίδιες, αλλά διαφέρουν µεταξύ τους ανάλογα µε την
προέλευσή τους, την ταχύτητα εξάπλωσης, το είδος της καύσιµης ύλης και τις κλιµατικές
και τοπογραφικές συνθήκες που επικρατούν.
Οι δασικές πυρκαγιές ανάλογα µε τον τρόπο εξάπλωσης και τη θέση που έχουν σε
σχέση µε την απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους, διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες:
-πυρκαγιές εδάφους ή υπόγειες:
-πυρκαγιές επιφάνειας ή έρπουσες

-πυρκαγιές κόµης ή επικόρυφες.
-Πυρκαγιές εδάφους ή υπόγειες: Οι πυρκαγιές εδάφους είναι εκείνες, οι οποίες
λαµβάνουν χώρα στο υπόγειο στρώµα του εδάφους των οργανικών οριζόντων, κύρια στις
βαθιές τύρφες. Οι πυρκαγιές αυτές καίνε την οργανική ύλη που συσσωρεύεται στα δάση
κωνοφόρων ή πλατύφυλλων, στα οποία υπάρχει πλούσια βιοµάζα από φυλλοτάπητα,
αποσυνθεµένο ή όχι. Οι πυρκαγιές αυτές δύνανται να διαρκέσουν πολλές ηµέρες, και
είναι δυνατόν να κρυφοκαίουν και να µην εκδίδουν καπνό, πράγµα που καθιστά
δύσκολη την έγκαιρη πρόληψη της πυρκαγιάς. Η κατάσβεση των υπόγειων πυρκαγιών
είναι δύσκολη, χρειάζεται βαθειά αναµόχλευση του εδάφους, αρκετή ποσότητα
ανόργανου χώµατος στην επιφάνεια, περιορισµός της πυρκαγιάς στα κράσπεδα και
φύλαξη της πυρκαγιάς για πολλές ηµέρες.
-Πυρκαγιές επιφάνειας ή έρπουσες: Είναι οι πυρκαγιές εκείνες που λαµβάνουν χώρα
στην επιφάνεια του εδάφους και καίνε το πλούσιο φυτικό υπόστρωµα από φυλοτάπητα ή
βελονοτάπητα, ξερά κλαδιά, και χλωρή ή ξηρή βιοµάζα από ποώδη φυτά και χαµηλούς
θάµνους. Η πυρκαγιά µαυρίζει τους κορµούς των δένδρων και όταν επικρατούν υψηλές
θερµοκρασίες στη διάρκεια της πυρόλησης και υπάρχει πλούσια βιοµάζα εύφλεκτου
υλικού καταστρέφεται το κάµβιο, µε συνέπεια τα δένδρα να νεκρώνονται.
-Πυρκαγιές κόµης ή επικόρυφες: Στις πυρκαγιές αυτές καίγεται η κόµη των δένδρων
και λαµβάνουν χώρα σε δασικά είδη που η κόµη είναι εύφλεκτη, όπως η τραχεία και
χαλέπιος πεύκη. Οι πυρκαγιές κόµης ή επικόρυφες προέρχονται κυρίως από έρπουσες
πυρκαγιές, οι οποίες κάτω από ισχυρούς ανέµους προξενούν µεγάλες καταστροφές και
καταστρέφουν ολόκληρο δένδρο. Η ταχύτητα µετάδοσης της επικόρυφης πυρκαγιάς είναι
πολύ µεγαλύτερη από την ταχύτητα της έρπουσας, και σε µικρό χρόνο καταστρέφονται
πολλά εκτάρια υψηλών δασών κύρια της χαλεπίου και τραχείας πεύκης, όταν επικρατούν
ισχυροί άνεµοι και υπάρχουν πολλά µέτωπα από εµπρησµούς.
2.2 Συµπεριφορά των φυτών
Στην πράξη όλα τα δασικά και φυτικά είδη καίγονται, όµως πολλά φυτά έχουν
αναπτύξει µηχανισµούς αντίδρασης και αντίστασης από τη λαίλαπα των πυρκαγιών,
διαφορετικά θα είχαµε ολοκληρωτική καταστροφή των δασών. Όλα τα δασικά
οικοσυστήµατα τόσο σε όλο τον πλανήτη όσο και στη χώρα µας εκατοµµύρια χρόνια
καίγονται µε επαναλαµβανόµενες πυρκαγιές, και σήµερα θα υπήρχε ολοκληρωτική
καταστροφή των δασών, του περιβάλλοντος και του ανθρώπινου γένους, εάν η φύση δεν
είχε φροντίσει να ανανεώνονται τα δάση µε τη φυσική αναγέννηση.
Από τα δασικά είδη τα περισσότερα εύφλεκτα είναι τα κωνοφόρα, διότι περιέχουν
µεγάλες ποσότητες αιθερίων ελαίων και σε µικρότερο βαθµό τα πλατύφυλλα είδη. Τα
πλατύφυλλα περιέχουν µεγάλες ποσότητες νερού και χλωροφύλλης στα φύλλα τους, το
φύλλωµα µε τη διαδικασία της διαπνοής δηµιουργεί µεγαλύτερη υγρασία αέρα από τα
κωνοφόρα και η ταχύτητα διάδοσης της πυρκαγιάς είναι µικρότερη.
Η τραχεία και χαλέπιος πεύκης είναι είδη λιτοδίαιτα, φωτόφιλα και ανέπτυξαν
µηχανισµούς αντίδρασης στις πυρκαγιές µε την ικανότητα να αναπτύσσουν πλούσια
φυσική αναγέννηση, ιδιαίτερα µετά την πυρκαγιά. Οι σπόροι των κώνων της τραχείας
και χαλεπίου πεύκης αντέχουν στις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στην
διάρκεια των δασικών πυρκαγιών. Οι κώνοι µε τις υψηλές θερµοκρασίες ανοίγουν, όχι
αµέσως µετά την πυρκαγιά, αλλά σταδιακά και απελευθερώνονται χιλιάδες σπόροι στο
εκτάριο για µεγάλο χρονικό διάστηµα (2 έως και 3 έτη µετά την πυρκαγιά). Έτσι µετά τις
πυρκαγιές γίνεται φυσική ευρυσπορά και αρχίζει πλούσια φυσική αναγέννηση
3. Αίτια δασικών πυρκαγιών

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρωπογενή
επίδραση και λιγότερο σε φυσικά φαινόµενα και σε άλλα αίτια.
Οι πυρκαγιές που οφείλονται από τον άνθρωπο, γίνονται είτε από πρόθεση
(εµπρησµός) είτα από αµέλεια, ενώ τα κυριότερα φυσικά αίτια είναι οι κεραυνοί, τα
ηφαίστεια και η αυτανάφλεξη.
Στη χώρα µας το ποσοστό των πυρκαγιών προέρχεται από εµπρησµούς σε ποσοστό
50%, από αµέλεια σε ποσοστό 45% και ελάχιστες δασικές πυρκαγιές οφείλονται σε
φυσικά αίτια σε ποσοστό 5%.
Οι εµπρησµοί της τελευταίας εικοσαετίας αυξάνουν και οφείλονται κύρια σε
οικονοµικά συµφέροντα. Η ταχύρυθµη αύξηση της αστυφιλίας των τελευταίων ετών
δηµιούργησε αύξηση της ζήτησης σε γη και σε συνδυασµό µε χρόνια ιδιοκτησιακά
προβλήµατα δηµιούργησαν κακόβουλες δασικές πυρκαγιές. Το ιδιοκτησιακό νοµικό
καθεστώς είναι αναχρονιστικό και χρονοβόρο, δεν υπάρχουν όρια δάσους, αγρού,
βοσκής, οικισµού, ουδείς χωροταξικός σχεδιασµός υφίσταται, µε συνέπεια να υπάρχουν
ιδιοκτησιακές προστριβές µεταξύ Πολιτών και Ελληνικού Δηµοσίου. Τα ιδιοκτησιακά
προβλήµατα εκµεταλλεύονται κακόβουλοι εµπρηστές, επεµβαίνουν στα καµένα δάση και
δασικές εκτάσεις, γίνεται παράνοµη οικοπεδοποίηση και οικισµοί.
Η αµέλεια είναι ένας κύριος παράγοντας πρόκλησης δασικών πυρκαγιών. Οι
πυρκαγιές αυτές οφείλονται σε ανθρώπινη απροσεξία, αδιαφορία και µπορούν να
προέλθουν από:
-πέταµα αναµµένων τσιγάρων, σπίρτων ή εύφλεκτων υλικών.
-εγκατάλειψη εστιών φωτιάς, από βοσκούς, κυνηγούς, επισκέπτες.
-καθάρισµα γεωργικών και δενδροκοµικών καλλιεργειών
-κάψιµο σκουπιδιών.
-σπινθήρες µηχανηµάτων
-κάπνισµα µελισσών.
4. Αντιπυρικό σχέδιο-ενέργειες πρόληψης, κατάσβεσης και αποκατάστασης δασικών
πυρκαγιών
Η αειφορική διαχείριση των δασών εξαρτάται άµεσα από την δασοπροστασία. Είναι
αδύνατη η ύπαρξη δάσους, εάν δεν προστατευθεί από τους κινδύνους, και κυρίως από
την πυρκαγιά. Η διατήρηση των δασών µας και η προστασία αυτών από τις πυρκαγιές
στηρίζεται στο παρακάτω τρίπτυχο:
-πρόληψη
-κατάσβεση
-αποκατάσταση
Όλες οι ενέργειες είναι ισχυρά συνδεδεµένες µεταξύ τους στο παραπάνω τρίπτυχο:
πρόληψη-κατάσβεση-αποκατάσταση.
Είναι αδύνατο να γίνει κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, εάν δεν προληφθούν τα
απαραίτητα µέτρα πρόληψης. Τόσο τα προληπτικά µέτρα, όσο και τα κατασταλτικά,
πρέπει να γίνονται από τον ίδιο Φορέα Προστασία Δασών. Σήµερα, τα µέτρα πρόληψης
δασικών πυρκαγιών εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας, ενώ τα
κατασταλτικά µέτρα (κατάσβεση) από το 1998 ανήκουν στην αρµοδιότητα της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα µέτρα αποκατάσταση των καµένων εκτάσεων επίσης
ανήκουν στην αρµοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας.
Σήµερα στην χώρα µας, το αντιπυρικό σχέδιο πρόληψης πυρκαγιών συντάσσεται από
την Δασική Υπηρεσία, ενώ το σχέδιο καταστολής (κατάσβεσης) δασικών πυρκαγιών
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πρόληψη της δασικής πυρκαγιάς εξαρτάται από τη σωστή οργάνωση της
αντιπυρικής προστασίας, την έγκαιρη εντόπιση και πρόσβαση στο χώρο πυρκαγιάς, και
την άµεση επέµβαση, πριν η φωτιά λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Τα κυριότερα προληπτικά µέτρα των δασικών πυρκαγιών είναι τα παρακάτω:
-ανάπτυξη φιλοδασικού αισθήµατος µε διδασκαλία στα σχολεία
-ενηµέρωση του κοινού
-οργάνωση εθελοντικών οµάδων για επισήµανση πυρκαγιών
-καλλιέργεια του δάσους
-περιπολίες επί του εδάφους και από αέρος
-αντιπυρικές ζώνες
-δεξαµενές
-παρατηρητήρια
-οργάνωση της αντιπυρικής προστασίας
-αποµάκρυνση εύφλεκτης βιοµάζας.
-άλλα δασοτεχνικά έργα
Τα κατασταλτικά µέτρα γίνονται µε επίγειες και εναέριες δυνάµεις, που
αποτελούνται τόσο από έµψυχο υλικό (δασοπυροσβέστες, δασικοί υπάλληλοι,
αστυνοµικοί, στρατιώτες, πολίτες), όσο και από µέσα κατάσβεσης (πυροσβεστικά
οχήµατα, αεροπλάνα, ελικόπτερα, κλπ.).
Τα µέτρα αποκατάστασης των καµένων εκτάσεων, εξαρτώνται από πολλούς
παράγοντες, και βασίζονται τόσο στην φυσική αναγέννηση, όσο και σε δασοτεχνικά έργα
(αναδασώσεις, φράγµατα, κλαδοπλέγµατα, κορµοπλέγµατα, κλπ.). Οι µεγαλύτερες
καµένες δασικές εκτάσεις, αποκαθιστώνται µε την φυσική αναγέννηση, µε τους
µηχανισµούς που έχουν αναπτύξει τα δάση τραχείας και χαλεπίου πεύκης. Οι κυριότερες
ενέργειες που πρέπει να γίνονται µετά την πυρκαγιά είναι οι παρακάτω:
-φύλαξη της καµένης έκτασης
-χαρτογράφηση της καµένης έκτασης
-εκτίµηση ζηµιών-υλοτοµία νεκροθέντων δένδρων
-κατασκευή µικρών δασοτεχνικών
έργων (µικρά φράγµατα, κορµοκπλέγµατα,
κλαδοπλέγµατα, αναµόχλευση εδάφους, κλπ.) προστασίας από διάβρωση και
πληµµύρες.
-προστασία της καµένης έκτασης από κινδύνους (υπερβόσκηση, οκοπεδοποίηση, κλπ).
-προστασία της φυσικής αναγέννησης
-αναδασώσεις σε θέσεις όπου απέτυχε η φυσική αναγέννηση.
5. Συµπεράσµατα –προτάσεις
*Στη χώρα µας τα τελευταία έτη οι δασικές πυρκαγιές, σε συνδυασµό µε την
υπερβόσκηση και τη διάβρωση των εδαφών, επέφεραν την απογύµνωση και µεταβολή
της φυτικής βλάστησης µε την καταστροφή των δασών. Σε πολλές καµένες δασικές
περιοχές της χώρας µας επικράτησαν πρόσκοπα φωτόφιλα θαµνώδη και φρυγανώδη
είδη, και πολλά ωραιότατα δάση µετατράπηκαν σε υποβαθµισµένα αραιά θαµνολίβαδα.
Η αλόγιστη βόσκηση και η έκπλυση των εδαφών από τις βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στα
υψηλά σηµεία όπου επικρατούν απότοµες κλίσεις, συνετέλεσαν στην πλήρη
απογύµνωση αυτών των εκτάσεων, την αποκάλυψη των µητρικών πετρωµάτων,
θυµίζουν σεληνιακά τοπία και είναι δύσκολη και µακρόχρονη η επαναδηµιουργία του
δάσους.
*Πρέπει να συσταθεί άµεσα ένας ανεξάρτητος Ενιαίος Φορέας Δασοπροστασίας και να
γίνει το Δασο-πυροσβεστικό Σώµα (ΔΑΣΩ), όπως προτάθηκε παλαιότερα (το 1997)
από την Διακοµµατική Επιτροπή της Βουλής, όπου συµφώνησαν και όλα τα Πολιτικά
Κόµµατα. Υπεύθυνος φορέας για το ΔΑΣΩ, προβλεπόταν να είναι η Δασική Υπηρεσία

(Υπουργείο Γεωργίας ή ΥΠΕΝ / Γενική Γραµµατεία Δασών & Φυσικού
Περιβάλλοντος).
*Όλοι µαζί και ο καθένας χωριστά πρέπει να διαφυλάξουµε τον Εθνικό δασικό πλούτο
και να προστατεύσουµε το δάσος από τη λαίλαπα των πυρκαγιών βοηθώντας στο
δύσκολο έργο της προστασίας του δάσους και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.
Η Πολιτεία καταβάλλει προσπάθειες, είναι όµως απαραίτητη η συµµετοχή όλων στην
αντιµετώπιση του µεγάλου κινδύνου.
*Στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Δηµοτικά, Γυµνάσια
και Λύκεια) πρέπει να γίνονται µαθήµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
προστασίας των δασών από κινδύνους και ιδιαίτερα από τις δασικές πυρκαγιές.
*Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και η αειφορική διαχείριση αυτών είναι
χρέος όλων µας.
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