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Τι είναι οι δασικές πυρκαγιές
Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φυσικό
φαινόµενο για τα µεσογειακά
οικοσυστήµατα. Το µεσογειακό κλίµα
χαρακτηρίζεται από θερµά, ξηρά
καλοκαίρια και µέτρια βροχερούς,
ήπιους χειµώνες. Οι δασικές πυρκαγιές
οι οποίες δεν οφείλονται στην ανθρώπινη
παρέµβαση εκτιµάται πως εµφανίζονται
ανά 120-150 χρόνια.
Η Ελλάδα είναι µια από τις πέντε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά
δασικών πυρκαγιών και καµένων
εκτάσεων. Η συχνότητα εµφάνισης των
περιστατικών µας δείχνει ότι τα αίτια που
τις προκαλούν οφείλονται κυρίως στην
ανθρώπινη παρουσία.

Αίτια πρόκλησης
δασικών πυρκαγιών
Τα επίσηµα στοιχεία τόσο από την Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας όσο
από το Πυροσβεστική Σώµα και άλλες
πηγές αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον
το 70% των δασικών πυρκαγιών
οφείλονται στις ανθρώπινες
δραστηριότητες (αµέλεια και εµπρησµοί)
και ένα 28% οφείλεται σε άγνωστα αίτια
(µη προσδιορισµένες
ανθρώπινες ενέργειες).

Η σηµαντικότητα
της πρόληψης
Οι αιτίες πολλές και βαθιές: από την
ερήµωση της υπαίθρου και την αλλαγή
των παραδοσιακών παραγωγικών
δραστηριοτήτων ως τον τουρισµό και την
άναρχη δόµηση, τις χωµατερές και την
ανεπάρκεια υποδοµών πυρόσβεσης, την
ξηρασία και την αλλαγή του κλίµατος.
Η µόνη αποτελεσµατική προστασία είναι
η πρόληψη. Εκτός από τη δηµιουργία
υποδοµών και τις µακροπρόθεσµες
πολιτικές αναζωογόνησης της υπαίθρου,
η πρόληψη αφορά άµεσα στην καλύτερη
δυνατή επίβλεψη των δασικών εκτάσεων
µε σκοπό την αποτροπή ή/και το έγκαιρο
εντοπισµό και αντιµετώπιση των µικρών
εστιών προτού εξελιχθούν σε µεγάλα
µέτωπα.
Εδώ µπορούµε να βοηθήσουµε όλοι
και όλες. Είναι βέβαια σαφές ότι η
ευθύνη και η αρµοδιότητα ανήκει στο
κράτος και στις αντίστοιχες υπηρεσίες
και ότι ούτε θέλουµε, ούτε µπορούµε
να τις υποκαταστήσουµε στον αναγκαίο
ρόλο τους. Είναι όµως επίσης σαφές
ότι, δυστυχώς, τα µέσα και οι άνθρωποι
που διαθέτουν δεν φτάνουν και
ότι κινδυνεύουµε έτσι να χάσουµε
και άλλα δάση.

Ο ρόλος των πολιτών
στο Σέιχ – Σου
Πρόληψη
• ∆εν πετάµε σκουπίδια στο δάσος
• ∆εν πετάµε αναµµένα τσιγάρα στο δάσος
• ∆εν κάνουµε εργασίες που µπορεί να
προκαλέσουν πυρκαγιά
• ∆εν καίµε ξερά χόρτα ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες
Εποπτεία
• Γνωρίζουµε το δάσος του Σέϊχ – Σου
(χλωρίδα, τοπωνύµια, δρόµους κ.τ.λ.)
• Κατά τη διάρκεια της βόλτας µας στο
δάσος επιτηρούµε την περιοχή για
πιθανές εστίες φωτιάς
• Ενηµερώνουµε τους συµπολίτες µας για
την επικινδυνότητα πρόκλησης πυρκαγιάς
από πιθανές δραστηριότητες τους.
Ενηµέρωση
για τον εντοπισµό περιστατικού
Καλούµε άµεσα το 199, ενηµερώνουµε
την πυροσβεστική για την περιοχή όπου
εντοπίσαµε το περιστατικό. Προσπαθούµε
να δώσουµε όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες στην
πυροσβεστική. Τέτοιες πληροφορίες είναι
η ταχύτητα του ανέµου, η θερµοκρασία
του περιβάλλοντος, η καύσιµη ύλη
φωτιάς, η ονοµασία της περιοχής όπου
εντοπίστηκε η εστία, η εκτίµηση χρόνου
έναρξης του περιστατικού και η διάρκεια
αυτού καθώς και οι πιθανοί τρόποι
προσέγγισης της περιοχής που βρίσκεται
η φωτιά, τι βρίσκεται γύρω από την εστία
φωτιάς – περιβάλλον φωτιάς,
πλησιέστερη περιοχή παροχής
νερού κ.τ.λ.

Κατάσβεση πυρκαγιών
Η φωτιά εξαπλώνεται αν συνυπάρχουν
τρεις παράγοντες: Καύσιµη ύλη,
Οξυγόνο και Υψηλή θερµοκρασία.
Κάθε προσπάθεια κατάσβεσης έγκειται
στην αποµάκρυνση ενός από τους τρεις
παράγοντες. Για παράδειγµα, η ρίψη
νερού κατεβάζει τη θερµοκρασία,
η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών αφαιρεί
την καύσιµη ύλη, η κάλυψη της εστίας
µε χώµα διακόπτει την τροφοδοσία
της φωτιάς µε οξυγόνο. Η αντιµετώπιση
µιας πυρκαγιάς περιλαµβάνει πολλές
αντίστοιχες µεθόδους.
Φυσικά, αν δε γνωρίζουµε από
κατάσβεση δασικών πυρκαγιών
και δεν έχουµε τα κατάλληλα µέσα
δεν παρεµβαίνουµε, προστατεύοντας
τον εαυτό µας.

Ενηµερωνόµαστε
Σκεφτόµαστε
Εκτιµούµε
Συνεργαζόµαστε
και ∆ρούµε συλλογικά

