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          ΔΑΣΟ-ΛΟΓΙΚΑ & ΑΠΕΙΛΕΣ 
 
 

• Το δάσος καλύπτει το 25% της επιφάνειας της Γης 
 
• Κλιματική αλλαγή, φαινόμενο θερμοκηπίου, ερημοποίηση, απειλές 
στη βιοποικιλότητα, καταστροφή τροπικών δασών 
 

• Απειλές δασών στην Ελλάδα: φυσικές καταστροφές, καταπατητές, 
ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των δασικών πόρων 
 

•15% του δασικού πλούτου της χώρας μας καταστρέφεται κάθε χρόνο 
από διάφορες αιτίες -- από αυτό μόλις το 1% αναδασώνεται 



Δάση κωνοφόρων / Πευκοδάση 



Στο νησί υπάρχουν 6 μεγάλα αυτόνομα τμήματα τα οποία καλύπτονται από κωνοφόρα δέντρα, 
και μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα δασικά συμπλέγματα βάσει των τοπογραφικών, 
κλιματικών και ανθρωπογενών συνθηκών 



Η συνολική έκταση των κωνοφόρων δασών της νήσου Λέσβου μπορεί να 

 χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου 

Συγκεκριμένα, το άθροισμα όλων των περιοχών που καλύπτονται από κωνοφόρα δέντρα 

(αμιγές δάσος, αραιό δάσος, νεαρό δάσος, αναδασώσεις) ανέρχεται στα 315.000 στρέμματα 

Τα είδη κωνοφόρων που μπορεί να συναντήσει κάποιος στη Λέσβο είναι: 

- η τραχεία πεύκη (Pinus brutia) 

- η μαύρη πεύκη (Pinus nigra) σε συγκεκριμένα μεγάλα υψόμετρα 

- η κουκουναριά (Pinus pinea) προερχόμενη κυρίως από φυτεύσεις της τοπικής Δ/σης 

Δασών, όπως συμβαίνει και με το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens), και 

- αυτοφυή άτομα αρκεύθου οξύκεδρου (Juniperus oxycedrus) τα οποία έχουν συχνή 

παρουσία σε μορφή θάμνου 

Τα δάση κωνοφόρων της Λέσβου 



Η τραχεία πεύκη είναι το πλέον διαδεδομένο είδος κωνοφόρου σε ολόκληρη τη Λέσβο, 
σχηματίζοντας πυκνές συστάδες 

Εκτός από την υλοτόμηση για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των κατοίκων, οι 
συστάδες της αξιοποιούνταν για τη συλλογή ρητίνης, κυρίως στις περιοχές της 
Μεγάλης και της Μικρής Λίμνης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αμπελικού 

Η μαύρη πεύκη σχηματίζει συστάδες κυρίως στον ορεινό όγκο του Προφήτη Ηλία (στην 
περιοχή Παρακοίλων–Πτερούντας), καθώς και στο όρος Κεντρί και σε μια ακόμα θέση 
βορείως του Μεγαλοχωρίου, που όμως επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1994 
και έχουν απομείνει σήμερα μόνο περίπου 50 ώριμα άτομα 

Πευκοδάση της Λέσβου 



Δρυοδάση της Λέσβου 



Θαμνώνες της Λέσβου 



Καστανιώνας της Λέσβου 



Ελαιώνες της Λέσβου 



Πλατύφυλλα της Λέσβου 



Χορτολίβαδα της Λέσβου 



Γεωμορφολογία της Λέσβου 
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ΧΛΩΡΙΔΑ

ΠΑΝΙΔΑ

ΥΔΑΤΑ

ΒΟΣΚΗ

ΑΝΑΨΥΧΗ

Φ Ω Τ Ι Α

Η φωτιά είναι ένας καλός υπηρέτης του ανθρώπου αλλά όμως και ένας κακός 
αφέντης (φιλανδική παροιμία) 



Μεσογειακά οικοσυστήματα = φωτιά 

πυρκαγιές = άνθρωποι 

EVOLUTION OF THE TOTAL YEARLY BURNED AREA

IN GREECE IN THE 1955-2011 PERIOD
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Μ.Ο. καμένης έκτασης:  

497.430 στρ. (1984-1997) 

525.520 στρ. (1998-2011) 

τελευταία 30-ετία  κάηκε > 10% ελληνικής γης 
(~ 80% δασικές εκτάσεις) 

1998 



Μεγα-πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007 



Δορυφορική εικόνα Quickbird πυρκαγιάς Έβρου (2011) 



Πυρκαγιά Έβρου … ένα χρόνο μετά (2012) 



Πυρκαγιά Αγίου Όρους από αέρος (2012) 



Πυρκαγιά Αγίου Όρους από εδάφους (2012) 



15/10/2012 

Πυρκαγιά Χίου από αέρος (2012) 



ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

Κάλυψε μια έκταση 

περίπου 150.000 στρ. 

 

Συνολική Καμένη Έκταση 

Νήσου Χίου (1980-2011): 

~ 300.000 στρ. 

 



Καμένες δασικές εκτάσεις προς Αυγώνυμα (αριστερά) – αντιπυρική ζώνη (μέσο) – 

Ανάβατος (δεξιά) 



Περιοχή υψηλής σφοδρότητας βόρεια του Ανάβατου 



Περιοχή χαμηλής – μέσης σφοδρότητας κοντά στη Νέα Μονή 



Μαστιχόδεντρα τα οποία καψαλίστηκαν αλλά ο κορμός τους δεν επηρεάστηκε 



Περιοχή στη διαδρομή Ελάτας–Πυργίου, σε πρώτο πλάνο θέση κάλυψης από ρείκι, 

ενώ η καλλιέργεια μαστίχας παρότι πλήρως καθαρισμένη και οργωμένη έχει καεί 

ολοσχερώς κατά το ήμισυ  



Φερτά υλικά πριν την πυρκαγιά σε καμένη ρεματιά στα βόρεια 



Ζευγάρι ηλικιωμένων συλλέγουν τη μαστίχα στο καμένο χωράφι τους 



Έντονα βραχώδης καμένη έκταση βόρεια της Βέσσας 



Μεταπυρική αναβλάστηση 



Βόσκηση στα καμένα 



 1.0  Δασικά Οικοσυστήματα: “επαναπροσδιορισμός 
 περιβαλλοντικών συνόρων” 

 

 2.0  Φωτιά & Πυρκαγιές: “αναδυόμενα πυρικά 
 καθεστώτα” 

 

 3.0  Πρακτικές Αποκατάστασης: “διατήρηση οικο-
 συστημικής ακεραιότητας” 

Περίγραμμα 



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

• Υλοτομία καμένων ιστάμενων δέντρων (πώς, πότε)? 

• Μέτρα ελέγχου εδαφικής διάβρωσης και πλημμυρών (ποιά)? 

• Φυσική αναγέννηση ή/και τεχνητή αναδάσωση (πώς, πού, πότε)? 

• Αντιπυρικές ζώνες και τεχνικές μείωσης καύσιμης ύλης (αραιώσεις, υλοτομίες, 

προδιαγεγραμμένη καύση, ελεγχόμενη βόσκηση, μηχανικές & χημικές μέθοδοι)? 

• Αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία και κυνήγι (πού, πότε, πώς)? 



Οι πυρκαγιές δεν προκαλούν ολική καταστροφή, αλλά οι άνθρωποι ...  

ΚΟΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1. Εντάσεις στους τοπικούς φορείς και πιέσεις από την κοινωνία 

2. Αναμενόμενες αντιδράσεις και αγανάκτηση του κόσμου 

3. Ανάγκη συνέργειας και συντονισμού από τους αρμόδιους φορείς (ΘΕΣΜΟΙ) 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

5. Περιβαλλοντικές συνέπειες σε πολλά σημεία δύσκολα αναστρέψιμες 

6. Οικονομικές ζημίες υπό προϋποθέσεις μερικώς αντιμετωπίσιμες 

7. Μεγάλες ανάγκες για άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά μέτρα 

8. Πιέσεις βόσκησης στην ευρύτερη περιοχή 

9. Κρίσιμα θέματα κτηνοτροφίας, γεωργίας, αναδασώσεων, κυνηγιού, τουρισμού 

10. Ανάγκες άμεσης ανακούφισης των αγροτικών πληθυσμών και των πληγέντων 

 



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Έγκαιρη προειδοποίηση 

Υποστήριξη αποφάσεων  

Διαχείριση εκτάκτων αναγκών  

Πολιτική προστασία 



 Fire App Fights Wildfires with Data 

http://research.microsoft.com/apps/video/default.aspx?id=175587  

Εφαρμογή Φωτιάς Καταπολεμά τις Πυρκαγιές με Δεδομένα  

  

175587.wmv
http://research.microsoft.com/apps/video/default.aspx?id=175587

