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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕ 

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

1) Γενικά για τις πυρκαγιές στη Μεσόγειο     Σελ. 3 

 

2) Επιπτώσεις των πυρκαγιών      Σελ. 3 

 

3) Μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς στους ελαιώνες    Σελ. 4 

 

4) Μέτρα αντιμετώπισης της πυρκαγιάς      Σελ. 5 

 

 

Στην εκπαιδευτική ενότητα για την προστασία ελαιώνων που κινδυνεύουν 

από πυρκαγιά με ορθές πρακτικές διαχείρισης εδάφους τα θέματα που θα 

αναπτυχθούν είναι:  

 

 Γενικά στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές στη Μεσόγειο 

 Οι αρνητικές συνέπειες της πυρκαγιάς 

 Τα μέτρα προστασίας για να αποφευχθεί πυρκαγιά σε ελαιώνα 

 Οδηγίες  για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε ελαιώνα 

 

Σκοπός της δράσης της εκπαίδευσης είναι η διάδοση της γνώσης και της 

πληροφορίας για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθεί 

η εκδήλωση πυρκαγιάς σε έναν ελαιώνα και πώς σε περίπτωση πυρκαγιάς θα 

βοηθήσουμε να ανακάμψει ο ελαιώνας που έχει ζημιωθεί.  

 

Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με πρακτικές οι 

οποίες να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της ελαιοκαλλιέργειας στο 

περιβάλλον. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Οι δασικές πυρκαγιές, ως φυσικό φαινόμενο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

για τα Μεσογειακά οικοσυστήματα καθότι συμβάλουν στην ισορροπία και την 

αναγέννησή τους. Σε χώρες, με μεσογειακού τύπου κλίμα ξεσπούν φωτιές σε δασικές 

& αγροτικές εκτάσεις, απειλώντας και κατοικημένες περιοχές, όπως συμβαίνει και 

στη χώρα μας.  

Τα οικοσυστήματα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένα στη φωτιά, 

με αποτέλεσμα να έχουν συνήθως τη δυνατότητα να αναγεννηθούν άμεσα και 

αποτελεσματικά μετά από αυτή. Κατά μέσο όρο σε ένα Μεσογειακού τύπου 

οικοσύστημα εμφανίζεται μία πυρκαγιά από φυσικά αίτια κάθε 100-150 χρόνια. 

Όμως τα φυσικά αίτια ευθύνονται μόνο για το 5% των πυρκαγιών που ξεσπούν στην 

Ελλάδα. Το υπόλοιπο 95% οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και έχει σαν 

συνέπεια τη διατάραξη του φυσικού ρόλου των πυρκαγιών ή την εξάντληση της 

φυσικής ικανότητας των οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της 

μεταπυρικής αναγέννησης.  

Το αποτέλεσμα είναι πως οι πυρκαγιές αποτελούν πλέον την πιο σοβαρή 

απειλή και το Μεσογειακό κλίμα (βροχεροί και ήπιοι χειμώνες, ξηρά και ζεστά 

καλοκαίρια), έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της χλωρής ύλης την άνοιξη και τη 

μετατροπή της το καλοκαίρι, σε εύφλεκτη ύλη λειτουργώντας προωθητικά για την 

έναρξη πυρκαγιάς. 

 

2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Με την πυρκαγιά καταστρέφεται η βλάστηση. Ορισμένα είδη φυτών (π.χ. 

πεύκα) είναι προσαρμοσμένα στην πυρκαγιά και μπορούν να ανακάμψουν άμεσα. 

Αντιθέτως, τα περισσότερα είδη δεν μπορούν να ανακάμψουν με φυσικό τρόπο μετά 

από μία πυρκαγιά, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί πως ωφελούνται με οποιονδήποτε 

τρόπο.  

Επίσης, οι πυρκαγιές προκαλούν διάβρωση του εδάφους αφού οι υψηλές 

θερμοκρασίες που επικρατούν μεταβάλλουν την εδαφική δομή και μειώνουν τη 

συνοχή του εδάφους. Ταυτόχρονα, η απουσία βλάστησης αφήνει το έδαφος 
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απόλυτα εκτεθειμένο στη βροχή και τον αέρα. Επιπλέον, μειώνει τη δυνατότητα 

απορρόφησης του νερού.  

Ως εκ τούτου, τα εδάφη γίνονται πιο ευπαθή, μπορεί να απομακρύνονται από 

τον άνεμο ή να παρασύρονται από το ορμητικό βρόχινο νερό.  Ανάλογα με την κλίση 

του εδάφους, η φθορά μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια της εδαφικής 

φυτοκάλυψης, μειωμένη δυνατότητα απορρόφησης νερού και να συμβάλει σε 

φαινόμενα πλημμύρων.  

Ο τρόπος με τον οποίο οι πυρκαγιές επηρεάζουν την πανίδα είναι ιδιαίτερα 

σύνθετος και δύσκολα μπορεί να αποτιμηθεί. Σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα 

μεγάλα θηλαστικά όπως και τα πουλιά έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν από την 

περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ πολλά είδη ερπετών προφυλάσσονται από αυτήν 

καλυπτόμενα στο έδαφος ή στα βράχια. Αντίθετα τα μικρότερα θηλαστικά, τα 

αρθρόποδα αλλά και πολλά είδη ερπετών και μικρών δασόβιων πουλιών δεν 

προλαβαίνουν συνήθως να διαφύγουν. 

 Οι πυρκαγιές επιφέρουν μακροπρόθεσμα αλλαγή του κλίματος και 

προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση. Επίσης, μπορεί να επιβαρύνουν προσωρινά τον 

ατμοσφαιρικό αέρα ενώ η καταστροφή της βλάστησης επηρεάζει το μικροκλίμα των 

συγκεκριμένων περιοχών, καθώς μειώνει τις ευεργετικές ψυκτικές επιδράσεις των 

δασικών δέντρων και αυξάνει την ηλιακή αντανάκλαση του εδάφους. 
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3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 

Προκείμενου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αγροτικές εκτάσεις 

και κυρίως σε ελαιώνες, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

 Απαγορεύεται η καύση σκουπιδιών ή ξερών χόρτων και κλαδιών κατά 

τους θερινούς μήνες. 

 Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία απαγορεύεται η καύση αγροτικών 

εκτάσεων-ξερών κλαδιών και υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών από 1η Μαΐου 

έως 31 Οκτωβρίου χωρίς την έκδοση  άδειας. 

 Απαγορεύονται οι αυτοσχέδιες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε 

χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι. 

 Να αποφεύγονται εργασίες ή μηχανήματα που ενδέχεται να 

προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. χρήση οχημάτων ή εργαλείων που δημιουργούν 

σπινθήρες). 

 Να μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα. 

 Να αποφεύγεται η παρουσία σκουπιδιών σε αγροτικές εκτάσεις (ξερά 

κλαδιά, χόρτα, κενές συσκευασίες φαρμάκων/λιπασμάτων-γυάλινες ή και πλαστικές-

). Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 

 Να γίνεται αποψίλωση (κοπή ζιζανίων ή όργωμα) των ξερών χόρτων 

εντός των ελαιώνων. 

 Να δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες στις αγροτικές περιοχές τους 

καλοκαιρινούς μήνες προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση πυρκαγιάς. 

 

4. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Σε περίπτωση όπου αντιληφθεί κάποιος την ύπαρξη πυρκαγιάς θα πρέπει να 

διατηρήσει την ψυχραιμία του και να καλέσει ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία (τηλ.199), δίνοντας σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία και το 

ακριβές σημείο που υπάρχει η εστία, τις καιρικές συνθήκες (αν επικρατεί άνεμος 

και τη φορά του) και να αναφέρει το είδος της βλάστησης που καίγεται (ξερά 

χόρτα, δέντρα, κλπ). 
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Μετά το σβήσιμο της πυρκαγιάς προκειμένου να αναβλαστήσει όσο το 

δυνατόν πιο σύντομα ένας ελαιώνας, θα πρέπει: 

 αρχικά να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της ζημιάς των ελαιοδέντρων 

 να γίνει άμεση απομάκρυνση των πεσμένων κλαδιών όπως και των 

υπολειμμάτων του αρδευτικού συστήματος 

 να μην γίνει καμία επέμβαση μέχρι τα μέσα φθινοπώρου ώστε να 

φανεί η συνολική εικόνα αναβλάστησης των δέντρων 

 στα αρδευόμενα ελαιόδεντρα να γίνονται συχνές και με μικρές 

ποσότητες νερού αρδεύσεις  για να βοηθηθεί η αναβλάστηση των δέντρων 

 Το κλάδεμα να γίνει βάσει της γενικότερης κατάστασης των δέντρων 

(φλοιός, κλαδιά, βραχίονες & κορμός).  

Τα κλαδέματα θα πρέπει να ξεκινήσουν αργά το φθινόπωρο και να 

ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χειμώνα. Βασικό είναι το κλάδεμα να ξεκινήσει 

όταν είναι πλήρως εμφανές το τμήμα του δέντρου που έχει καταστραφεί. 

 Να παρατηρηθεί αν μέρη του δέντρου εμφανίζουν σχισίματα, 

αποκολλήσεις φλοιού (ζημιωμένα) ή αν εμφανίζουν αναβλαστήσεις οι οποίες θα μας 

οδηγήσουν στη διαμόρφωση που θα δώσουμε στο δέντρο (υγιή τμήματα του 

δέντρου) 

 Να αποφευχθεί την βλαστική περίοδο (από Απρίλιο έως αρχές 

Ιουνίου) να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση στα ελαιόδεντρα (κλάδεμα) ώστε να 

επιτευχθεί η μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια. 

 Να μην απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα κλαδέματος ιδιαίτερα σε 

επικλινείς ελαιώνες ώστε να περιοριστεί η διάβρωση του εδάφους. 

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αντιμετώπιση των ξυλοφάγων 

εντόμων όπως και των φυλλοφάγων.  

 Να γίνει καρατόμηση από την επιφάνεια του εδάφους σε δέντρα τα 

οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. 

 

 

 

 


