
 

 

 

 

Ενότητα EF2: Εφαρµόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου των πυρκαγιών 
Εισαγωγή 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει τα EuroFire Level 2 κριτήρια επάρκειας EF2: 

Εφαρµόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου πυρκαγιάς 

Αυτή η ενότητα είναι µια εισαγωγή στη συµπεριφορά του πυρός και στις τεχνικές που 

µπορούν να εφαρµοστούν για την κατάσβεσή του ή για την εκτέλεση µιας 

προδιαγεγραµµένης καύσης. Απευθύνεται σε όσους βοηθούν στην καταστολή των 

πυρκαγιών.  

Είναι για καταστάσεις όπου η εργασία είναι απλή, ο κίνδυνος είναι χαµηλός, η συµπεριφορά 

του πυρός είναι ήπια, και ο εθελοντής δασοπυροσβέστης βρίσκεται υπό άµεση επίβλεψη. 

Η κρατική και τοπική νοµοθεσία που αφορά τις τεχνικές καταστολής πυρκαγιών πρέπει να 

ακολουθείται εξ ολοκλήρου.  

Η εκµάθηση αυτής της ενότητας µπορεί να γίνει µέσω επίσηµης εκπαίδευσης, καθοδήγησης 

και προπόνησης. Η αυτοδιδασκαλία πρέπει να περιορίζεται µόνο στην κατανόηση του υλικού 

και όχι στην πρακτική εφαρµογή, η οποία πρέπει να γίνεται µόνο υπό άµεση επίβλεψη.  

Οι τυπικές ώρες εκµάθησης αυτής την ενότητας ανέρχονται στις 40 – 50 ώρες. 

Το EuroFire είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί ως µέρος 

µιας συνεχής διαδικασίας. Μια φόρµα υποβολής σχολίων περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα 

www.euro-fire.eu 

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που δουλεύουν στην πυροσβεστική, στη γεωργία, 

στη δασοπονία, στη διαχείριση της θύρας, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη 

διαχείριση χερσαίων οικοσυστηµάτων και θερέτρων, και οι οποίοι αναλαµβάνουν κάποιον 

ρόλο στην αντιµετώπιση των πυρκαγιών, ως ολική ή µερική απασχόληση. 

 

Σχέση µεταξύ EuroFire προτύπων επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων 

Αναφορές στα EuroFire πρότυπα επάρκειας πρέπει να γίνονται για να κατανοηθεί όλο το 

εύρος της απαιτούµενης διδασκαλίας. Αυτά χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: τίτλος 

ενότητας, τίτλος µέρους, σχετικά µε αυτήν την ενότητα, λέξεις και φράσεις κλειδιά, τι πρέπει 

να είστε ικανοί να κάνετε, αυτό το µέρος καλύπτει, τι πρέπει να γνωρίζετε.  

Το βοηθητικό υλικό για όλα τα EuroFire πρότυπα επάρκειας είναι σχεδιασµένο να 

υποστηρίζει µια ευελιξία στην µετάδοση της εκπαίδευσης. Μπορεί να τροποποιηθεί και να 

διαµορφωθεί για την εξυπηρέτηση κάποιου συγκεκριµένου κοινού. Το εκπαιδευτικό υλικό 

αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιµοποιηθεί µαζί µε το βοηθητικό υλικό των άλλων 

ενοτήτων έτσι ώστε να καλυφθεί όλο το φάσµα των γνωστικών απαιτήσεων.  

Υπάρχουν πολλές διατάξεις της ΕΕ οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία περί υγείας 

και ασφάλειας κάθε χώρας της ΕΕ. Αυτή η νοµοθεσία είναι σχεδιασµένη να βελτιώνει τις 

συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο, και να ελαττώνει τα εργασιακά 
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ατυχήµατα. Η νοµοθεσία περί ασφάλειας, και οι πολιτικές διαχείρησης κινδύνων που 

αφορούν την τοποθεσία σας, το φορέα σας ή τον οργανισµό σας, πρέπει να ακολουθούνται. 

 

Συµπληρωµατική εκπαίδευση: 

� EF1 - Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας κατά τη δασοπυρόσβεση ελαττώνουν τις 

πιθανότητες τραυµατισµού προς εσάς και τους άλλους. 

Επακόλουθη εκπαίδευση: 

� EF3 – Επικοινωνείτε µε την οµάδα και τους επόπτες κατά την διάρκεια πυρκαγιών 

� EF4 – Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο πυρκαγιές  

� EF5 – Θέστε υπό έλεγχο πυρκαγιές χρησιµοποιώντας αντλίες νερού 

� EF6 – Εφαρµόστε τεχνικές καύσης. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

Μετά το πέρας αυτού του εκπαιδευτικού υλικού, θα πρέπει να είστε ικανοί να: 

1. Κατανοείτε τη συµπεριφορά µιας πυρκαγιάς 

2. Εφαρµόζετε τεχνικές ελέγχου πυρκαγιών. 

Λέξεις και φράσεις κλειδιά: 

Αντιπυρική ζώνη, Επικόρυφη πυρκαγιά, Άµεση προσβολή, Πλευρές, Συµπεριφορά του 

πυρός, Κίνδυνος πυρκαγιάς, Καιρικές συνθήκες, Περίµετρος, Καύσιµη ύλη, Ένταση 

πυρκαγιάς, Είδος πυρκαγιάς, Μήκος φλόγας, Πλευρική επίθεση, Υπόγεια πυρκαγιά, Κεφαλή, 

Ουρά, Έµµεση προσβολή, Σηµείο αρχικής εστίας, Ρυθµός εξάπλωσης, Υποβόσκουσα 

πυρκαγιά, Σηµειακές εστίες, Έρπουσα πυρκαγιά, Τοπογραφία, Πυρκαγιά 

 

1. Κατανόηση της συµπεριφοράς του πυρός 

 

Πυρκαγιά 

Η πυρκαγιά ορίζεται ως η ανεξέλεγκτη καύση που ξεσπάει σε αγροτικές ή δασικές περιοχές 

και καίει βλάστηση, αγροτικές περιουσίες και κτίσµατα. Υπάρχουν πυρκαγιές που καίνε 

ρίζες, χόρτα, θάµνους ή και ολόκληρα δάση. 

Πριν αναλάβετε οποιαδήποτε αποστολή πυρόσβεσης, είναι σηµαντικό να κατανοήσετε τη 

θεµελιώδη διαδικασία ανάφλεξης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά του πυρός. 

 

Το τρίγωνο της φωτιάς 

Το τρίγωνο τηε φωτιάς περιγράφει τα τρία θεµελιώδη στοιχεία που πρέπει να είναι 

παρόντα για να προκληθεί ανάφλεξη. Αν αφαιρεθεί οποιοδήποτε ένα από τα τρία αυτά 

στοιχεία, η φωτιά σβήνει.  

� Το οξυγόνο είναι συστατικό του αέρα που είναι απαραίτητο για την καύση της 

οργανικής ύλης και είναι άµεσα διαθέσιµο στην ατµόσφαιρα. Ο άνεµος επίσης 

συµβάλλει σηµαντικά στη συµεριφορά του πυρός 

� Η θερµότητα είναι η ενέργεια που χρειάζεται για να απελευθερώσει ατµούς ένα 

εύφλεκτο υλικό, οι οποίοι αναµειγνύονται µε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας και 

προκαλείται ανάφλεξη. Οι οργανικές ύλες µπορούν να θερµανθούν µε ποικίλους 

τρόπους µέχρι να φτάσουν στο σηµείο ανάφλεξης 
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� Οι καύσιµη ύλη είναι οποιοδήποτε υλικό ή είδος βλάστησης που είναι διαθέσιµο προς 

καύση. Το είδος, η ποσότητα, η διάταξη, η κατανοµή και το ποσοστό υγρασίας της 

καύσιµης ύλης θα επηρεάσουν αναλόγως τη συµπεριφορά της πυρός.  

 

 

Σχήµα EF 2.1. Τρίγωνο της φωτιάς 

 

Μετάδοση της θερµότητας 

Η θερµότητα µιας πυρκαγιάς µπορεί να µεταδοθεί σε άλλες καύσιµες ύλες µέσω µεταφοράς 

θερµών αερίων, ακτινοβολίας και αγωγής. 

� Η µεταφορά θερµών αερίων είναι η µετάδοση της θερµότητας µέσω των ρευµάτων 

αέρα. Συµβαίνει όταν η θερµότητα ανεβαίνει και εξαπλώνεται από το µέτωπο της 

πυρκαγιάς, ακολουθώντας την κατεύθυνση του αέρα. Η µεταφορά θερµών αερίων 

είναι για τους πυροσβέστες η πιο ανησυχητική διαδικασία µετάδοσης της 

θερµότητας, επειδή τα υπερθερµαινόµενα αέρια προθερµαίνουν την καύσιµη ύλη 

µπροστά από το µέτωπο της πυρκαγιάς, προκαλώντας την ταχεία εξάπλωσή της. 

 

 

Οξυγόνο 

Θερµότητα 

Καύσιµη 

ύλη 
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Σχήµα EF 2.2. Μεταφορά θερµών αερίων 

 

� Η ακτινοβολία είναι θερµότητα που εκπέµπεται από µια πηγή προς όλες τις 

κατευθύνσεις µε τη µορφή κυµάτων. Τα υλικά που καίγονται εκπέµπουν ακτινοβολία 

προς όλες τις κατευθύνσεις και συµβάλλουν στην προθέρµανση της καύσιµης ύλης 

έως το σηµείο ανάφλεξης. Ο ήλιος είναι άλλη µια πηγή θερµικής ακτινοβολίας. 

 

Σχήµα EF 2.3. Ακτινοβολία 

 

� Η αγωγή είναι η µετάδοση της θερµότητας µέσω στερεών αντικειµένων, από το ζεστό 

µέρος προς το κρύο µέρος. Μεταδίδεται από την άµεση επαφή ενός αντικειµένου µε 

ένα άλλο. Η υλική υπόσταση του αντικειµένου καθορίζει την ταχύτητα της 

µετάδοσης. Η αγωγή δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική διαδικασία επειδή η οργανική 

καύσιµη ύλη, όπως και άλλες µορφές βλάστησης, είναι κακοί αγωγοί της θερµότητας. 

Θερµός αέρας 

Κρύος αέρας 

Ακτινοβολία 

Κρύος αέρας 
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Σχήµα EF 2.4. Αγωγή 

 

Το πυρικό περιβάλλον περιλαβάνει όλους τους περιβάλλοντες παράγοντες που επηρεάζουν 

τη συµπεριφορά του πυρός. Ο ρυθµός εξάπλωσης και η ένταση µιας πυρκαγιάς επηρεάζεται 

από αυτούς τους παράγοντες. Το πυρικό περιβάλλον αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: 

τα χαρακτηριστικά της καύσιµης ύλης, τις καιρικές συνθήκες, και την τοπογραφία. 

 

 

Σχήµα EF 2.5. Το πυρικό περιβάλλον 

Αργή µεταφορά 

θερµότητας 

Χαρακτηριστικά καύσιµης ύλης 

Τοπογραφία Καιρός 

Θερµότητα Οξυγόνο 

Καύσιµη ύλη 
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1. Καύσιµη ύλη 

Η καύσιµη ύλη είναι από τους σηµαντικότερους παράγοντες που πρέπει να αναλυθούν όταν 

εκτιµάται το πυρικό περιβάλλον. Η καύσιµη ύλη επηρεάζει τη συµπεριφορά του πυρός 

ανάλογα µε: 

� Την κατηγορία 

� Το είδος 

� Το µέγεθος και την ποσότητα 

� Τη διάταξη 

� Το ποσοστό υγρασίας 

Κατηγορίες καύσιµης ύλης 

1. Υπόγεια καύσιµη ύλη είναι η οργανική ύλη κάτω από την επιφάνεια του εδάφους 

όπως τύρφη, ρίζες ή άλλες θαµµένες οργανίκες ουσίες. Η συµπεριφορά του πυρός 

περιορίζεται σε ελαφρύ κάψιµο πολύ χαµηλής έντασης, αλλά µπορεί να κρατήσει 

µέρες, εβδοµάδες ή µήνες. 

2. Έπιφανειακή καύσιµη ύλη είναι η εύφλεκτη βλάστηση που βρίσκεται πάνω από το 

έδαφος έως το ύψος των 3 µέτρων, όπως για παράδειγµα τα νεκρά κούτσουρα και 

κλαδιά, οι θάµνοι, το χορτάρι, τα µικρά δέντρα, κτλ. Η καύσιµη ύλη επιφανειας 

πάντα παίζει σηµαντικό ρόλο στην εντάση της πυρκαγιάς και στο ρυθµό εξάπλωσής 

της. 

3. Εναέρια καύσιµη ύλη είναι αυτή που δεν βρίσκονται σε επαφή µε το έδαφος. Αυτή η 

κατηγορία περιλαµβάνει τα κλιµακωτά καύσιµα και τις φυλλωσιές των δέντρων. Η 

ένταση της πυρκαγιάς θα πρέπει να είναι υψηλή για να καταφέρουν οι φλόγες να 

φτάσουν τόσο ψηλά και να εξαπλωθούν µέσω των επικόρυφων υλών. 

 

 

Σχήµα EF 2.6. Κατηγορίες δασικής καύσιµης ύλης 

 

 

 

 

Καύσιµη ύλη 

επιφανείας 

∆ασικός τάπητας 

Χόρτα 

Χαµηλοί θάµνοι 

Ξηρά κλαδιά 

Εναέρια 

καύσιµη 

ύλη 

Φύλλωµα 

Κλαδιά 

Κλιµακωτή 

καύσιµη 

ύλη 

Χαµηλά 

κλαδιά 

Υψηλοί 

θάµνοι 

Καύσιµη ύλη εδάφους 

Χούµος 

Ρίζες 

Τύρφη 
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Μέγεθος και ποσότητα 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες µεγέθους. 

1. Η λεπτή καύσιµη ύλη αποτελείται από κλαδάκια, χόρτα, φύλλα κτλ. Αυτή ξεραίνεται 

και αναφλέγεται γρήγορα. Αποτελούν τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει την 

ένταση της πυρκαγιάς και την ταχύτητα εξάπλωσής της. 

2. Οι µεγάλης διαµέτρου καύσιµη ύλη αποτελείται από µεγάλου διαµέτρου κούτσουρα 

και κλαδιά. Αυτές συνεχίζουν να καίνε ακόµα και µετά το πέρας του µετώπου της 

πυρκαγιάς. 

Μια µεγάλη ποσότητα λεπτών καύσιµων υλών θα εντείνει τη συµπεριφορά του πυρός στο 

µέτωπο, ενώ µια µεγάλη ποσότητα χοντρών καύσιµων υλών προκαλεί φωτιές χαµηλής 

έντασης που διατηρούνται ακόµα και όταν περάσει το µέτωπο της πυρκαγιάς. 

∆ιάταξη 

Η καύσιµη ύλη µπορεί να έχουν οριζόντια ή κάθετη διάταξη. 

1. Φανταστείτε ένα δάσος µε διάφορα είδη δέντρων και ξύλινων υπολειµµάτων σε 

διαφορετικές αποστάσεις µεταξύ τους. Αυτή είµαι µια οριζόντια διάταξη. Η 

διασκορπισµένη καύσιµη ύλη καίγεται µε χαµηλή σχετικά ένταση, ενώ η πυκνή 

καίγοεται µε υψηλότερη ένταση. 

2. Η κάθετη διάταξη αφορά την ποσότητα και την κατανοµή της καύσιµης ύλης από το 

έδαφος µέχρι το το υχηλότερο σηµείο της βλάστησης (π.χ. κορυφή δένδρου). 

Ποσοστό υγρασίας 

Το ποσοστό υγρασίας που έχει απορροφηθεί από τη βλάστηση θα επηρεάσει πόσο εύκολα 

και µε πόση ένταση θα καεί. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό 

υγρασίας είναι η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας, η βροχόπτωση, η θερµοκρασία του αέρα 

και, σε λιγότερο βαθµό, η σκιά, η κλίση, η έκθεση, το υψόµετρο, κτλ. 

Μια καύσιµη ύλη µε υψηλό ποσοστό υγρασίας (λόγω πρόσφατης βροχόπτωσης, υψηλής 

ατµοσφαιρικής υγρασίας ή κοντινής απόστασης από πηγές νερού) χρειάζεται περισσότερη 

προθέρµανση πριν αρχίσει να καίγεται. Μια καύσιµη ύλη µε χαµηλό ποσοστό υγρασίας θα 

καεί χωρίς πολλή προθέρµανση, µε υψηλή ένταση και γρήγορο ρυθµό εξάπλωσης. 

 

Πίνακας 2.1. Ποσοστό υγρασίας της καύσιµης ύλης 

 

Ποσοστό υγρασίας της καύσιμης ύλης 

Καύσιμη ύλη Υγρασία 

Λεπτή Χάνει υγρασία και ξεραίνεται εύκολα, άμεσα 

διαθέσιμη προς καύση 

Χοντρή Χάνει υγρασία με αργό ρυθμό, απαιτεί 

περισσότερο χρόνο και θερμότητα για να 

διατεθεί προς καύση 

Υψηλής περιεκτικότητας σε υγρασία Απαιτεί περισσότερο χρόνο προθέρμανσης και 

πολλή θερμική ενέργεια 

Χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρασία Ξεραίνονται και καίγονται γρήγορα με υψηλή 

ένταση 
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2 Καρικές συνθήκες 

Ο καιρός είναι ο πλέον µεταβλητός παράγοντας του περιβάλλοντος της φωτιάς, καθώς 

µεταβάλλεται γρήγορα καθ’όλη τη διάρκεια µιας πυρκαγιάς. Ο καιρός µπορεί να γίνει 

εξαιρετικά απρόβλεπτος και η επιρροή του στη συµπεριφορά του πυρός δεν πρέπει να 

υποτιµάται. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι: 

� Σχετική υγρασία 

� Θερµοκρασία του αέρα 

� Άνεµος 

� Βροχόπτωση 

� Μεταβολές µέρας/νύχτας. 

Σχετική υγρασία 

Η σχετική υγρασία είναι ένας δείκτης της περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία. Μπορούµε 

να βγάλουµε αρκετά συµπεράσµατα από την επιρροή της υγρασίας στη συµπεριφορά του 

πυρός. 

1. Η σχετική υγρασία επηρεάζει το ποσοστό υγρασίας στην ξηρή λεπτή καύσιµη ύλη, 

ενώ η χλωρή καύσιµης ύλη δεν επηρεάζεται στον ίδιο βαθµό από τις µεταβολές της 

σχετικής υγρασίας 

2. Αν η σχετική υγρασία είναι υψηλή, η ξηρή λεπτή καύσιµη ύλη ενδέχεται να έχει και 

αυτή µεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας, οπότε δεν καίγονται επί τόπου. Αντιθέτως, αν η 

σχετική υγρασία είναι χαµηλή, η ξηρή λεπτή καύσιµη ύλη ενδέχεται να έχει 

χαµηλότερο ποσοστό υγρασίας, οπότε είναι άµεσα διαθέσιµη προς καύση 

3. Στα δελτία καιρού, τα χαµηλά επίπεδα υγρασίας υπονοούν ότι η συµπεριφορά του 

πυρός θα είναι πιο έντονη, ενώ υψηλά επίπεδα υπονοούν ότι η συµπεριφορά θα είναι 

πιο ήπια 

4. Τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας σχεδόν πάντα µεγαλώνουν και χαµηλώνουν 

σύµφωνα µε έναν γνωστό ρυθµό (Σχήµα 1.7). Τα επίπεδα κορυφώνονται το πρωί και 

ελαχιστοποιούνται το απόγευµα 

5. Κατά κανόνα, µια πυρκαγιά µαίνεται µε την υψηλότερη ένταση το απόγευµα, όταν η 

σχετική υγρασία είναι πολύ χαµηλή και η θερµοκρασία του αέρα πολύ υψηλή 

6. Τη σχέση µεταξύ σχετικής υγρασίας και θερµοκρασίας του αέρα µπορείτε να τη δείτε 

στη παρακάτω εικόνα. 

 

Σχήµα EF 2.7. Σχετική υγρασία αέρα / Θερµική ένταση µετώπου πυρκαγιάς 

 

Μέγιστη θερµική ένταση µετώπου πυρκαγιάς 

Σχετική υγρασία αέρα 

Θερµόκρασία αέρα 
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Θερµοκρασία του αέρα 

Η θερµοκρασία του αέρα επηρεάζει τη σχετική υγρασία και το ποσοστό υγρασίας της 

καύσιµης ύλης. Μια αύξηση της θερµοκρασίας θα έχει δύο συνέπειες: 

1. Η σχετική υγρασία θα πέσει, εντείνοντας τη συµπεριφορά του πυρός 

2. Το ποσοστό υγρασίας της καύσιµης ύλης θα µειωθεί, το οποίο συνεπάγεται ταχύτερη 

ξήρανση και ανάφλεξη. 

Εν συντοµία, συµπεραίνουµε ότι όσο πιο υψηλή η θερµοκρασία του αέρα, τόσο πιο ξηρή και 

εύφλεκτη γίνεται η καύσιµη ύλη. 

 

Άνεµος 

Απ’όλα τα καιρικά φαινόµενα, ο άνεµος έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στη συµπεριφορά του 

πυρός. Ο άνεµος επηρεάζει άµεσα το ρυθµό εξάπλωσης και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. 

Ο άνεµος συνεισφέρει στη συµπεριφορά του πυρός µε τους ακόλουθους τρόπους. 

1. Ο άνεµος εφοδιάζει την πυρκαγιά µε περισσότερο οξυγόνο, κάνοντάς τη να καίει µε 

µεγαλύτερη ένταση  

2. Ο άνεµος επηρεάζει την κατεύθυνση της πυρκαγιάς 

3. Ο άνεµος γέρνει τις φλόγες προς το µέρος της άκαυτης βλάστησης, επιταχύνοντας τη 

ξήρανση και την ανάφλεξη της καύσιµης ύλης που βρίσκεται εκεί 

4. Ο άνεµος σηκώνει στάχτη και καύτρες και τη µεταφέρει µακριά από την κύρια 

πυρκαγιά, δηµιουργώντας καινούριες σηµειακές εστίες πυρκαγιάς. 

 

Σχήµα EF 2.8. Επίδραση ανέµου στις πυρκαγιές 

 

Υπάρχουν µερικοί άλλοι παράγοντες σχετικά µε τον άνεµο και τη σχέση του µε τη πυρκαγιά: 

1. Η διεύθυνση του ανέµου αναφέρεται στην κατεύθυνση από την οποία έρχεται ο 

άνεµος (π.χ., ένας νότιος άνεµος ξεκινάει από τα νότια και κινείται προς τα βόρεια) 

2. Τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να επηρεάσουν τη διεύθυνση και την 

ταχύτητα του ανέµου. Για παράδειγµα, οι άνεµοι µπορούν να «κυλήσουν» µέσα από 

µια κοιλάδα ή ένα φαράγγι µε µια απόκλιση στη διεύθυνση και µε µεγαλύτερη 

ταχύτητα 

Άνεµος 
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3. Η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέµου είναι ιδιαίτερα µεταβλητές και µπορούν να 

αλλάξουν ανά πάσα στιγµή  

4. Η µεταβλητότητα του ανέµου είναι εξαιρετικά σηµαντική ανησυχία για τους 

δασοπυροσβέστες επειδή µπορεί να αλλάξει αιφνίδια την κατεύθυνση και την ένταση 

µιας πυρκαγιάς. Αυτό είναι ιδαίτερα σηµαντικό όταν δουλεύετε οπουδήποτε στο 

πεδίο της πυρκαγιάς, αλλά ακόµα πιο σηµαντικό για τις οµάδες που µάχονται στις 

πλευρές ή στο µέτωπο της πυρκαγιάς. Οι επιπτώσεις της µεταβολής του ανέµου 

απεικονίζεται στο σχήµα 2.9 

5. Οι πυρκαγιές µπορούν να δηµιουργήσουν το δικό τους άνεµο. Καθώς ο ζεστός αέρας 

ανυψώνεται µέσω της ελεύθερης συναγωγής, δυνατά ρεύµατα κρύου αέρα «ορµούν» 

στις φλόγες από όλες τις πλευρές. Η εισροή του ανέµου εντείνει τη συµπεριφορά του 

πυρός. 

 

 

Σχήµα EF 2.9. Επίδραση της αλλαγής του ανέµου στην πυρκαγιά 

 

Βροχόπτωση 

Η βροχή έχει περιοριστική επίδραση στην πυρκαγιά, αν και η επίδραση της στη συµπεριφορά 

του πυρός διαφέρει πολύ ανάλογα µε την ένταση και τη διάρκεια της βροχόπτωσης. 

1. Όταν υπάρχει σταθερή, συνεχής βροχόπτωση για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η 

καύσιµη ύλη απορροφά περισσότερη υγρασία και δεν αναφλέγεται εύκολα 

2. Βαριά βροχόπτωση για µικρό χρονικό διάστηµα δεν θα επηρεάσει αρκετά το ποσοστό 

υγρασίας της καύσιµης ύλης, αφήνοντάς την άµεσα διαθέσιµη προς καύση. 

 

Μεταβολές µέρας/νύχτας 

Η συµπεριφορά µιας πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι εντελώς διαφορετική 

απ’ότι κατά τη διάρκεια της µέρας. Η πυρκαγιά είναι συχνά (αλλά όχι πάντα) σχετικά ήπια 

τη νύχτα και κάποιες φορές προσφέρει τέλειες ευκαιρίες για την καταστολή της. 

 

3. Ανάλυφο 

Το σχήµα και η έκθεση του εδάφους µπορούν να µεταβληθούν σηµαντικά κατά τη διάρκεια 

µιας πυρκαγιάς. Παίζουν µεγάλο ρόλο στον προσδιορισµό της κατεύθυνσης της πυρκαγιάς 

και του ρυθµού εξάπλωσης. Τα καιρικά φαινόµενα, όπως ο άνεµος, µπορούν να 

µεταβληθούν ανάλογα µε τη µορφολογία του εδάφους. Τα κύρια τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στη συµπεριφορά τηε φωτιάς είναι¨ 

� Η κλίση του εδάφους 

� Η έκθεση της πλαγιάς 

� Ο σχηµατισµός του εδάφους. 

Νοτιοδυτικός 
άνεµος 

Αλλαγή ανέµου 
Νοτιοδυτικός 

άνεµος 
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Κλίση 

Μια φωτιά που κινείται ανηφορικά παράγει περισσότερη µεταγωγική και ακτινοβόλο 

θερµότητα, προθερµαίνοντας την άκαυτη καύσιµη ύλη ταχύτερα απ’ότι αν κινούταν σε 

επίπεδο έδαφος. Όσο µεγαλύτερη η κλίση, τόσο ισχυρότερο το αποτέλεσµα. Το αντίθετο 

ισχύει όταν η φωτιά κινείται κατηφορικά. Οι γενικοί κανόνες που αφορούν την επίδραση της 

κλίσης στη συµπεριφορά της φωτιάς είναι: 

1. Για κάθε 10 µοίρες ανηφορικά, διπλασιάζεται ο ρυθµός εξάπλωσης 

2. Για κάθε 10 µοίρες κατηφορικά, µειώνεται στο µισό ο ρυθµός εξάπλωσης. 

 

 

 

 

Σχήµα EF 2.10. Επίδραση της ανωφέρειας στη συµπεριφορά του πυρός 

 

 

Σχήµα EF 2.11. Επίδραση της κατωφέρειας στη συµπεριφορά του πυρός 

Επαγωγή 

Ακτινοβολία 

Επαγωγή 

Κατεύθυνση 

πυρκαγιάς 
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Έκθεση 

Η έκθεση της πλαγιάς αναφέρεται σε ποια κατεύθυνση «βλέπει» - βόρεια, ανατολικά, νότια ή 

δυτικά. Η έκθεση επηρέαζει τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς µε δύο τρόπους. 

� Επίδραση στην προθέρµανση 

� Επίδραση στη βλάστηση. 

 

Α. Επίδραση στην προθέρµανση 

� Η συµπεριφορά του πυρός επηρεάζεται βραχυπρόθεσµα από την έκθεση της πλαγιάς 

όπου καίει. Μια πλαγιά µε νότια έκθεση λαµβάνει περισσότερο ήλιο κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας, αυξάνοντας το ρυθµό προθέρµανσης της καύσιµης ύλης. 

Αντιθέτως, µια πλαγιά µε βόρεια έκθεση λαµβάνει λιγότερο ήλιο και η καύσιµη ύλη 

παραµένουν λιγότερο θερµή. Ως εκ τούτου, η νότια έκθεση ενισχύει την ένταση της 

πυρκαγιάς περισσότερο από τη βόρεια. Τα χαρακτηριστικά της ανατολικής και 

δυτικής έκθεσης διαφέρουν, αλλά κυµαίνονται κάπου ανάµέσα σε αυτά της νότιας 

και της βόρειας έκθεσης.  

 

Β. Επίδραση στη βλάστηση 

Το είδος και η ποσότητα βλάστησης καθορίζεται κατά ένα µέρος από την έκθεση. Στο βόρειο 

ηµισφαίριο: 

� Οι πλαγιές µε νότια έκθεση είναι κατά κύριο λόγο ηλιόλουστες µε λίγη ξερή 

βλάστηση 

� Οι πλαγιές µε βόρεια έκθεση είναι πιο σκιερές, µε υψηλότερη υγρασία και 

περισσότερη πυκνή βλάστηση 

� Οι πλαγιές µε ανατολική ή δυτική έκθεση φέρουν χαρακτηριστικά που κυµαίνονται 

κάπου ανάµεσα σε αυτά της νότιας και βόρειας έκθεσης. Αυτές οι πλαγιές 

καθορίζονται περισσότερο από τη γεωγραφική τους θέση και τις τοπικές καιρικές 

συνθήκες, οι οποίες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. 

Η συµπεριφορά µιας πυρκαγιάς λοιπόν που καίει µια πλαγιά θα επηρεαστεί από τον ήλιο που 

δέχεται, από τη βλάστηση που κυριαρχεί και από το ποσοστό υγρασίας, παράγοντες οι οποίοι 

διαµορφώνονται από την έκθεση της πλαγιάς. 
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Σχήµα F 2.12. Επίδραση της έκθεσης στην συµπεριφορά του πυρός 

 

Σχηµατισµός του εδάφους 

Ο σχηµατισµός του εδάφους αναφέρεται στα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας 

µιας περιοχής. Το µορφολογία της περιοχής επηρεάζει τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς. Οι 

κοιλάδες, οι κορυφογραµµές, τα φαράγγια, τα βουνά και το επίπεδο έδαφος επηρεάζουν µε 

διαφορετικό τρόπο την κατεύθυνση, τη ταχύτητα και την ένταση του πυρός. 

 

Α. Άνεµος και έδαφος 

Ο σχηµατισµός του εδάφους επηρεάζει τη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέµου. Όπως το 

νερό, ο άνεµος ρέει κατά µήκος της χαµηλότερης και ευκολότερης ατράπου, ακολουθώντας 

το περίγραµµα του εδάφους. Μερικά παραδείγµατα αυτής της σχέσης: 

� Στους λόφους και τα βουνά, οι άνεµοι τείνουν να πορεύονται προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω, κατά µήκος των κοιλάδων και των φαραγγιών, ανεξάρτητα από τη γενική 

διεύθυνση του ανέµου 

� Οι τοπικοί άνεµοι µπορούν να δηµιουργηθούν από το ίδιο το έδαφος. Ένας 

ανηφορικός άνεµος την ηµέρα µπορεί να γίνει κατηφορικός τη νύχτα  

� Η απάνεµη πλευρά της κορυφογραµµής (δηλαδή η πλευρά την οποία δεν χτυπάει 

απευθείας ο άνεµος) µπορεί να έχει ταραχώδης ανέµους που πνεόυν προς την 

αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του επικρατόντος ανέµου. 

Νότιες εκθέσεις 

Ξηρότερες 

Ηλιοφάνεια 

Ξηρότερη δασική καύσιµη ύλη 

Βόρειες εκθέσεις 

Υγρότερες 

Σκιερές 

Υγρότερη δασική καύσιµη ύλη 
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Σχήµα EF 2.13. Αναταράξεις από µη ανεµόπληκτη κλίση 

 

Β. Κορυφογραµµές  

Μια πυρκαγιά που πλησιάζει στο ανώτατο σηµείο µιας κορυφογραµµής αυξάνει σε ταχύτητα 

και ένταση και συµπεριφέρεται ακανόνιστα. 

 

Γ. Φαράγγια και ρέµατα  

Τα στενά φαράγγια και ρέµατα µπορούν να «σπρώξουν» τις φλόγες µέσα σε ένα στενό 

µονοπάτι µε µεγάλη ταχύτητα. Σε αυτή τη περίπτωση, ο σχηµατισµός του εδάφους διοχετεύει 

τις φλόγες και τον άνεµο σε µια στενή περιοχή όπου επιτρέπει τη µέγιστη επίδραση αυτών 

των δύο παραγόντων στη συµπεριφορά της φωτιάς. Αυτό είναι γνωστό και ως το «φαινόµενο 

της καµινάδας». Μια πυρκαγιά που επωφελείται από το φαινόµενο της καµινάδας 

παρουσιάζει τεράστια ένταση και εξαπλώνεται ταχύτατα κατά µήκος του στενού µονοπατιού. 

 

Σχήµα EF 2.14. Το φαινόµενο της «καµινάδας» 

∆ιεύθυνση 

ανέµου 
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Χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς 

Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών πυρκαγιών, όπως 

επίσης και πως ονοµάζονται για διάφορα µέρη της πυρκαγιάς. Είναι επίσης σηµαντικό να 

γνωρίζετε τον τρόπο µε τον οποίο µια πυρκαγιά αναπτύσσεται από το σηµείο αρχικής εστίας 

και εξελίσσεται σε έντονη πυρκαγιά, όπως επίσης και τους παράγοντες που κατευθύνουν την 

εξέλιξή της. 

 

1 – Είδη πυρκαγιών 

Το είδος των πυρκαγιών συχνά ορίζεται από την κατηγορία της καύσιµης ύλης που καίει. 

Πρέπει να κατανοείτε τις διαφορές ανάµεσα στα είδη πυρκαγιών επειδή η κάθε µια απαιτεί 

δικές της τακτικές κατάσβεσης. Υπάρχουν 4 είδη πυρκαγιών. 

� Υπόγεια ή εδάφους 

� Έρπουσα ή επιφανείας 

� Επικόρυφη ή κόµης 

� Σηµειακή. 

 

Α. Μια υπόγεια πυρκαγιά καίει οργανικές ύλες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Μια 

τέτοια πυρκαγιά καίει οργανικές ύλες όπως τύρφη, φυτόχωµα, ρίζες, και άλλα θαµµένα 

εύφλεκτα υπολείµµατα όπως απόβληµατα χωµατερών. Ως προς τα χαρακτηριστικά της: 

� Σιγοκαίει χωρίς φλόγα και λίγο καπνό 

� Μπορεί να περάσει απαρατήρητη για εβδοµάδες ή µήνες, πιθανότατα αναφλέγοντας 

επιφανειακή καύσιµη ύλη 

� Συναντάται σε περιοχές όπου υπάρχει βαθύ στρώµα χώµατος και πολλές οργανικές 

ύλες 

� Είθισται να καίει τύρφη. 

 

Β. Μια έρπουσα πυρκαγιά καίει τη βλάστηση που βρίσκεται πολύ κοντά στο έδαφος,όπως 

χόρτα, θάµνους και λοιπά φυτικά υπολείµµατα. Ως προς τα χαρακτηριστικά της: 

� Είναι το συνηθέστερο είδος πυρκαγιάς 

� Η συµπεριφορά της κυµαίνεται από πολύ ήπια έως πολύ έντονη 

� Επηρεάζεται σηµαντικά από τους παράγοντες που κατευθύνουν τη συµπεριφορά της 

φωτιάς (καιρικές συνθήκες, καύσιµη ύλη, τοπογραφία). 

 

Γ. Μια επικόρυφη πυρκαγιά καίει τα ψηλά τµήµατα του δάσους. Η θερµότητα που 

µεταφέρεται µέσω της επαγωγής θερµού αέρα και της ακτινοβολίας αναφλέγουν την κορυφή 

των δέντρων, επιτρέποντας στην επικόρυφη πυρκαγιά να καίει µερικές φορές ανεξάρτητα 

από την έρπουσα. Ως προς τα χαρακτηριστικά της: 

� Παρουσιάζει ακραία ένταση, εξαπλώνεται πιο γρήγορα απ’όλες, και είναι εξαιρετικά 

καταστροφική για το περιβάλλον 

� Έντονες έρπουσες πυρκαγιές αναζωπυρώνονται στο διαβά της επικόρυφης πυρκαγιάς 

� ∆ηµιουργεί πολλές σηµειακές εστίες και κάποιες από αυτές τις εστίες 

αναζωπυρώνονται πολύ µπροστά από την κύρια πυρκαγιά 

� Κατα κύριο λόγο καλύπτει µικρές αποστάσεις µε τη βοήθεια σφοδρών ανέµων ή 

απόκρυµνων πλαγιών.  
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∆. Οι σηµειακές εστίες είναι πυρκαγιές που έχουν αναζωπυρωθεί µακριά από την κύρια 

πυρκαγιά. Είναι αποτέλεσµα αεροµεταφερόµενης φλεγόµενης στάχτης ή υπολλειµάτων 

καύσιµης ύλης η οποία έχει παρασυρθεί από τον αέρα και έχει καθήσει σε σηµεία µπροστά 

από την κύρια πυρκαγιά. Ως προς τα χαρακτηριστικά τους: 

� Κάθε σηµειακή εστία καίει ανεξάρτητη από την κύρια πυρκαγιά. Η εξάπλωση και η 

έντασή τους διαφοροποιούνται πάρα πολύ ανάλογα µε την τοποθεσία τους 

� Η παρουσία τους υποδεικνύει την παρουσία, ή την αυξανόµενη πιθανότητα, 

εξαιρετικά έντονης πυρκαγιάς 

� Είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την επιχείριση καταστολής επειδή είναι απρόβλεπτες 

και µπορούν να εξελιχθούν σε δευτερεύουσες αναπτυσσόµενες πυρκαγιές, 

ανεξάρτητες από την κύρια πυρκαγιά.   

 

 

 

Σχήµα EF 2.15.а. Είδη πυρκαγιών – Πυρκαγιά εδάφους 

 

 

Σχήµα EF 2.15.б. Είδη πυρκαγιών – Πυρκαγιά επιφανείας 

Οργανικό έδαφος 
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Σχήµα EF 2.15.в. Είδη πυρκαγιών – Πυρκαγιά κόµης 

 

 

2 – Τα µέρη µιας πυρκαγιάς 

Υπάρχει συγκεκριµένη κοινή ορολογία που περιγράφει τα µέρη µιας πυρκαγιάς. Η 

κατανόηση της βασικής ανατοµίας της πυρκαγιάς είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική 

επικοινωνία κατά τη διάρκεια αποστολών πυρόσβεσης. Τα µέρη µιας πυρκαγιάς είναι: 

� Σηµείο αρχικής εστίας (έναρξης) 

� Νώτα 

� Πλευρές 

� Κεφαλή ή µέτωπο 

� ∆άκτύλιος 

� Περίµετρος 

� Σηµειακές εστίες 

 

 

Σχήµα EF 2.16. Τα µέρη µιας πυρκαγιάς 

 

Νώτα πυρκαγιάς  Πλευρά πυρκαγιάς  

∆ακτύλιος πυρκαγιάς 

Μέτωπο 

πυρκαγιάς  

Σηµειακές πυρκαγιές 

Σηµείο έναρξης 

πυρκαγιάς 
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Α. Το σηµείο αρχικής εστίας είναι το σηµείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά. ∆εν είναι πάντα 

εύκολα εντοπίσιµο. 

Β. Η ουρά της πυρκαγιάς είναι το µέρος πίσω από το σηµείο αρχικής εστίας. 

Γ. Οι πλευρές της φωτιάς (δεξιά και αριστερή) είναι µέρη µε χαµηλή ή µέτρια ένταση. 

∆. Η κεφαλή ή µέτωπο είναι το µπροστινό µέρος της πυρκαγιάς, όπου παρατηρείται η 

µεγαλύτερη ένταση και η ταχύτερος ρυθµός εξάπλωσης. 

Ε. Τα δάχτυλα είναι λεπτές προεξοχές της πυρκαγιάς που εκτείνονται πέρα από ή κατά 

µήκος των πλευρών και της κεφαλής. 

ΣΤ. Η περίµετρος είναι η εξωτερική γραµµή της πυρκαγιάς. 

Ζ. Οι σηµειακές εστίες είναι φωτιές που αναζωπυρώνονται µακριά από την κύρια φωτιά 

όταν φλεγόµενη στάχτη παρασύρεται και κάθεται πάνω σε εύφλεκτο έδαφος.  

 

3. Εξάπλωση µιας πυρκαγιάς 

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του καιρού, της 

τοπογραφίας και της καύσιµης ύλης. Ευθυγράµµιση υπάρχει όταν και οι τρεις αυτοί 

παράγοντες λειτουργούν υπέρ της πυρκαγιάς. Οι πυρκαγιές που χαίρουν ευθυγράµµισης 

παρουσιάζουν έντονη συµπεριφορά και είναι ιδιαίτερα καταστροφικές. 

Απ’όλους τους υπο-παράγοντες, ο άνεµος, ο σχηµατισµός του εδάφους, και η κατανοµή της 

καύσιµης ύλης επηρεάζουν κατά πολύ το σχήµα και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι εικόνες 

παρακάτω δείχνουν πως αυτοί οι υπο-παράγοντες επηρεάζουν την εξάπλωση µιας πυρκαγιάς.  

Α. Εξάπλωση χωρίς επιρροή από άνεµο ή κλίση 

 

 

Σχήµα EF 2.17. Σχήµα πυρκαγιάς χωρίς την επίδραση του ανέµου και κλίσης 

 

Αυτό το είδος εξάπλωσης συµβαίνει όταν η πυρκαγιά ξεσπάει µια ήρεµη µέρα, σε επίπεδο 

έδαφος, και µε οµαλή κατανοµή της καύσιµης ύλης. Η περιµέτρος της πυρκαγιάς 

επεκτείνεται συµµετρικά από το αρχικό σηµείο σε κυκλικό σχήµα µε αργή εξάπλωση. 
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Β. Πυρκαγιά µε µέτριο άνεµο και/ή τοπογραφική επιρροή 

 

Σχήµα EF 2.18. Σχήµα πυρκαγιάς µε µέτρια επίδραση ανέµου και κλίσης 

 

Ο µέτριος άνεµος σπρώχνει τη θερµότητα περά από την κεφαλή της πυρκαγιάς, 

προθερµένοντας την άκαυτη καύσιµη ύλη. Μια ελαφριά κλίση του εδάφους επηρεάζει την 

άκαυτη καύσιµη ύλη µε τον ίδιο τρόπο. Το διάγραµµα δείχνει την επιπλέον ένταση στη 

συµπεριφορά της πυρκαγιάς και το τελικό σχήµα της εξάπλωσης. 

Γ. Πυρκαγιά µε δυνατό άνεµο και/ή τοπογραφική επιρροή 

 

 

Σχήµα EF 2.19. Σχήµα πυρκαγιάς µε ισχυρή επίδραση ανέµου και κλίσης 

 

 

Εξ αιτίας του σφοδρού ανέµου ή της µεγάλης κλίσης του εδάφους, το σχήµα της εξάπλωσης 

µοιάζει µε ελλειψοειδές σχήµα, επειδή η ένταση που δηµιουργείται στην κεφαλή (η οποία 

επηρεάζεται περισσότερο από τους ευθυγραµµισµένους παράγοντες) είναι µεγαλύτερη από 

την ένταση που δηµιουργείται στις πλευρές και στην ουρά.  

∆ιεύθυνση ανέµου σε 

ανωφέρεια 

∆ιεύθυνση ανέµου σε 

ανωφέρεια 
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II. Αντιµετώπιση πυρκαγιών 

 

Προσεγγίζοντας µια πυρκαγιά 

Ο χρόνος αρχικής επέµβασης σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς είναι ζωτικής σηµασίας για την 

επιτυχή κατάσβεση. Ένας αποτελεσµατικός χρόνος εντοπίζει επιτυχώς που βρίσκεται η 

πυρκαγιά, αναγνωρίζει τα πρόωρα σηµάδια που θα καθορίζουν τη συµπεριφορά της 

πυρκαγιάς, και ορίζει τον καλύτερο τρόπο να προσεγγιστεί η πυρκαγιά χωρίς να υπονοµευτεί 

η ασφάλεια κανενός. 

Όταν ενηµερώνεστε για µια πυρκαγιά: 

� Σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε που ακριβώς βρίσκεται η πυρκαγιά. Αν γνωρίζετε µόνο 

γενικά που βρίσκεται, βρείτε ένα πλεονεκτικό σήµειο όπου µπορείτε να εντοπίσετε 

την ακριβή τοποθεσία 

� Συµβουλευτείτε χάρτες και εναέριες φωτογραφίες για να βρείτε ένα ασφαλές και 

βολικό µονοπάτι 

� Συλλέξτε όλες τις σχετικές πληροφορίες από αυτούς που σας ενηµέρωσαν. 

Καθ’οδόν προς το σηµείο της φωτιάς: 

� Εξετάστε τις τρέχουσες και προβλεπόµενες καιρικές συνθήκες. 

� Εξετάστε τις ενδείξεις που αφορούν τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς καθώς 

πλησιάζετε προς αυτήν. Τι συµπεράσµατα βγάζετε από το σχήµα, το χρώµα και το 

µέγεθος του καπνού; 

 

 

Σχήµα EF 2.20. Τέσσερεις δαιαφορετικές επαγωγικές στήλες καπνού 

 

ΧΡΩΜΑ 

ΚΑΠΝΟΥ 

Έντονο λευκό Γκρίζο Μάυρο Σκούρο καφέ 

ΥΓΡΑΣΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΗΣ 

ΥΛΗΣ 

Πολύ υψηλή 

(πολύ χλωρή 

ύλη) 

Υψηλή 

(χλωρή ύλη) 

Χαµηλή 

(ξηρή ύλη) 

Πολύ χαµηλή 

(πολύ ξερή ύλη) 

ΕΝΤΑΣΗ Χαµηλή Μέτρια έως 

υψηλή 

Υψηλή έως 

πολύ υψηλή 

Ακραία 
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� Εξετάστε επίσης και άλλους παράγοντες. Τι είδους βλάστηση κυριαρχεί στην 

ευρύτερη περιοχή; Ποια είναι τα πιο κοινά τοπογραφικά χαρακτηριστικά; Υπάρχουν 

τυχόν τοπικές καιρικές συνθήκες που πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν; 

 

Μέθοδοι κατάσβεσης 

Η επιτυχής κατάσβεση της πυρκαγιάς προϋοθέτει την εξάλειψη ένος από τα τρία στοιχεία 

που απαρτίζουν το τρίγωνο της φωτιάς. Υπάρχουν µερικές κοινές τακτικές δασοπυρόσβεσης 

που στοχεύουν στην εξάλειψη κάποιου από τα τρια στοιχεία. 

 

1. Αποµάκρυνση του οξυγόνου 

 

Αυτό µπορεί να γίνει ρίχνοντας χώµα στις φλόγες, ή χτυπώντας τις άκρες των φλογών µε ένα 

χτυπητήρι. Ο αφρός διώχνει επίσης το οξυγόνο.  

 

Σχήµα 2.21. «Σπασµένο» τρίγωνο της φωτιάς (οξυγόνο) 

Θερµότητα 

Καύσιµη ύλη 

Οξυγόνο 
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2. Μείωση θερµότητας 

Το νερό απορροφά τη θερµότητα, οπότε είναι µια πολύ αποτελεσµατική µέθοδος 

κατάσβεσης. Το νερό πρέπει να στοχεύεται στη βάση των φλογών, εκεί όπου συµβαίνει η 

καύση. 

 

Σχήµα 2.23. «Σπασµένο» τρίγωνο της φωτιάς (θερµότητα) 

 

3. Αποµάκρυνση καύσιµης ύλης 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε εργαλεία χειρός για φτιάξετε αντιπυρικές γραµµές, ή 

µηχανήµατα για να δηµιουργήσετε αντιπυρικές ζώνες. Το αντιπύρ µπορούν επίσης να κάψει 

και να εξαφανίσει την καύσιµη ύλη που βρίσκεται µπροστά από την πυρκαγιά.  

 

Σχήµα 2.24. «Σπασµένο» τρίγωνο της φωτιάς (καύσιµη ύλη) 
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4. Συνδιασµός µεθόδων 

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι ο συνδυασµός των παραπάνω µεθόδων που κατασβένουν 

επιτυχώς µια πυρκαγιά. ∆ιώχνοντας το οξυγόνο ρίχνοντας σκόνη στη φωτιά είναι µια 

αποτελεσµατική τακτική κατά τη διάρκεια της δασοπυρόσβεσης, ενώ αποµακρύνοντας την 

καύσιµη ύλη µπροστά από τη φωτιά ενδείκνειται κατά τη διάρκεια προσβολής από το 

µέτωπο. 

Καταστολή πυρκαγιών 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την καταστολή πυρκαγιών διαφέρουν πολύ ανάλογα 

µε τη γεωγραφική θέση. Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε πού και πότε είναι αποτελεσµατική η 

χρήση των διαφόρων εργαλείων. 

Τα εργαλεία αυτα µπορεί να είναι: 

• Εργαλεία χειρός 

• Ηλεκτρικά εργαλεία 

• Εξοπλισµός νερού 

• Εξοπλισµός ανάφλεξης 

• Βαρέα µηχανήµατα 

• Εναέρια πτητικά µέσα. 

 

 

1. Εργαλεία χειρός 

Χρήση: 

� Σε άµεση, παραλληλη και έµµεση προσβολή. 

� Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων και φραγµάτων. 

Υποδείξεις: 

� Μερικά εργαλεία χειρός έχουν πολλαπλές χρήσεις, ενώ κάποια είναι πιο 

εξειδικευµένα. 

� Ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση και το είδος της καύσιµης ύλης, µερικά εργαλεία 

είναι πιο αποτελεσµατικά σε ορισµένες δουλειές. 

Παραδείγµατα εργαλείων: 

� Τσεκούρι 

� Φτυάρι 

� Σκαπάνη 

� Τσάπα 

� Εργαλείο τύποθ Mcleod 

� Τσουγκράνα 

� Αξίνα 

� Εργαλείο τύπου Gorgui 

� Εργαλεί τύπου Pulaski 

� ∆ρεπάνι 

� Γάτζοι 

� Σακίδιο 

� Χτυπητήρι 

� Ξεκαστήρι. 
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2. Ηλεκτρικά εργαλεία 

Χρήση: 

� Κατασκευή αντιπυρικής ζώνης, κόβοντας δέντρα, θάµνους ή κλαδιά 

� Αποµάκρυνση καύσιµης ύλης από µια ήδη υπάρχουσα αντιπυρική ζώνη (π.χ. δρόµος 

ή ρυάκι). 

Υποδείξεις: 

� Η χρήση επιτρέπεται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό 

� Επιβάλλεται η χρήση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισµού. 

Παραδείγµατα εργαλείων: 

� Θαµνοκοπτικό 

� Αλυσοπρίονο.  

 

3. Εξοπλισµός νερού 

Χρήση: 

� Σε άµεση και παράλληλη προσβολή 

� Εκτόξευση κατ’ευθείαν στις φλόγες, βρέξιµο του εδάφους ή µιας αντιπυρικής 

λωρίδας, κατάσβεση σηµειακών εστιών. 

Υποδείξεις: 

� Να ελέγχετε συχνά τα αποθέµατα νερού 

� Το νερό είναι συχνά περιορισµένο, οπότε πρέπει να γίνεται συνετή χρήση 

� Υπάρχουν πολλά είδη πυροσβεστικού εξοπλισµού µε νερό (π.χ. µάνικες, κρούνοι) 

ανάλογα µε το που βρίσκεστε. 

Παραδείγµατα εξοπλισµού: 

� Φορητές αντλίες 

� Πυροσβεστικές µηχανές 

� Σακίδιο 

 

4. Εξοπλισµός ανάφλεξης 

Χρήση: 

� Σε παράλληλη και έµµεση προσβολή 

� Ανάφλεξη άκαυτης καύσιµης ύλης εντός της περιµέτρου της αντιπυρικής ζώνης. 

Υποδείξεις: 

� Η χρήση εξοπλισµού ανάφλεξης εγγυµονεί κινδύνους 

� Όλες οι καύσεις πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό 

� Όλες οι καύσεις πρέπει να προγραµµατίζονται και να εκτελούνται µε απόλυτη 

ασφάλεια. 

Παραδείγµατα εξοπλισµού: 

� Φλόγιστρο τύπου Drip torch 

� Φλόγιστρο πετρελαίου 

� Φλόγιστρο αερίου. 
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5. Βαριά µηχανήµατα 

Χρήση: 

� Σε άµεση, παράλληλη και έµµεση προσβολή 

� Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων ή φραγµάτων σε µικρό χρονικό διάστηµα 

� Μεταφορά πυροσβεστικών οµάδων. 

Υποδείξεις: 

� Να µεριµνείτε για την εργασιακή ασφάλεια όταν είστε κοντά σε βαρέα µηχανήµατα. 

Παραδείγµατα µηχανηµάτων: 

� Μπουλντόζα 

� Τρακτέρ 

� Ισοπεδωτήρας 

� Οχήµατα µεταφοράς.  

 

5. Εναέρια 

Χρήση: 

� Σε άµεση, παράλληλη και έµµεση προσβολή 

� Υποστήριξη µονάδων εδάφους 

� Εξουδετέρωση σηµειακών εστιών, στρατηγική υποστήριξη καίριων περιοχών, 

προσβολή περιοχών µε έντονες πυρκαγιές. 

Υποδείξεις: 

� Τα αερόπλοια από µόνα τους δεν είναι αποτελεσµατικά 

� Οι δασοπυροσβέστες και οι εναέριες δυνάµεις πρέπει να αλληλοβοηθούνται. Τα 

πρωτόκολλα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται όταν λειτουργείτε µε εναέρια 

υποστήριξη. 

Παραδείγµατα εναέριων: 

� Αεροπλάνα 

� Ελικόπτερα. 

 

Αντιπυρική ζώνη και αντιπυρικές λωρίδες 

Η αντιπυρική ζώνη είναι ένας συλλογικός όρος που περιγράφει όλα τα τεχνητά και φυσικά 

φράγµατα που εµποδίζουν την εξάπλωση πυρκαγιών, όπως ποτάµια, λίµνες, βράχους, 

δρόµους, κανάλια και περιοχές µε αραιή βλάστηση. 

Η αντιπυρική λωρίδα είναι ένα µέρος της αντιπυρικής ζώνης όπου έχουν αφαιρεθεί όλη η 

καύσιµη ύλη και το χώµα έχει αποµακρυνθεί µέχρι το ορυκτό έδαφος. 

Μια αντιπυρική λωρίδα κατασκευάζεται για δύο λόγους: 

� Για να δηµιουργηθεί µια ασφαλής λωρίδα γης απ’όπου µπορεί να ξεκινήσει η 

αφαίρεση της καύσιµης ύλης που βρίσκεται ανάµεσα στη λωρίδα και την πυρκαγιά 

που πλησιάζει 

� Για να χωριστεί η καµµένη περιοχή από την άκαυτη. 

Κάθε αντιπυρική ζώνη πρέπει να ξεκινάει από ένα σηµείο ασφαλείας, που είναι µια ήδη 

υπάρχουσα περιοχή µε µικρή ποσότητα καύσιµης ύλης (όπως π.χ., ένας δρόµος, ένα 

βραχώδες σηµείο, ένα ποτάµι ή µια ήδη καµένη περιοχή) η οποία θα εµποδίσει την πυρκαγιά 

από το να περάσει γύρω από τα άκρα της αντιπυρικής ζώνης. 
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Τακτικές καταστολής πυρκαγιών 

Η ένταση της πυρκαγιάς, ο ρυθµός εξάπλωσής της, το µέγεθος, η τοποθεσία, τα διαθέσιµα 

µέσα και άλλοι παράγοντες λαµβάνονται υπ’όψιν για να καθοριστεί η τακτική που θα 

χρησιµοποιηθεί για να τεθεί υπό έλεγχο µια πυρκαγιά. Υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες 

τακτικών: 

� Επιθετικές τακτικές χρησιµοποιούνται όταν η φωτιά µπορεί να προσεγγιστεί και να 

προσβληθεί µε ασφάλεια. Η κατάσβεση µιας πυρκαγιάς µπορεί να απαιτεί τον 

συνδυασµό πολλών επιθετικών τακτικών 

� Αµυντικές τακτικές χρησιµοποιούνται όταν η φωτιά δεν µπορεί να προσεγγιστεί και 

να προσβληθεί µε ασφάλεια λόγω της έντασής της, όταν τα διαθέσιµα µέσα είναι 

περιορισµένα, ή όταν απειλούνται περιοχές ύψιστης σηµασίας. 

 

Επιθετική τακτική 

 

1.Άµεση προσβολή 

1 – Άµεση προσβολή 

i. Ενδείκνειται για πυρκαγιές χαµηλής έντασης τις οποίες οι πυροσβέστες µπορούν να 

προσεγγίζουν µε ασφάλεια 

ii. Προσπάθειες ελέγχου γίνονται στη περίµετρο της φωτιάς 

iii. Η κατάσβεση πρέπει να εστιάζει στις πλευρές της πυρκαγιάς, ξεκινώντας από τα νώτα 

και προχωρώντας προς την κεφαλή 

iv. Ξεκινήστε την κατασκευή µιας αντιπυρικής λωρίδας από ένα σηµείο ασφαλείας. 

 

Μέθοδοι 

� Κατά µήκος της περιµέτρου της πυρκαγιάς, κατασκευάστε µια αντιπυρική λωρίδα 

χρησιµοποιώντας εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά εργαλεία ή βαρέα µηχανήµατα 

� Εκτοξεύστε νερό στις φλόγες 

� Τα ελικόπτερα µπορούν να ρίξουν νερό ή αντιπυρικές ουσίες στην περίµετρο. 

 

Πλεονεκτήµατα 

� Είναι το ασφαλέστερο σηµείο 

� ∆εν καίγεται µεγάλη περιοχή 

� Μειώνει αµέσως τις πιθανότητες εξάπλωσης 

� ∆εν απαιτεί περεταίρω περίπλοκες τακτικές πυρόσβεσης. 

 

Μειονεκτήµατα 

� Οι πυροσβέστες µπορεί να εκτεθούν στη θερµότητα και τον καπνό επειδή βρίσκονται 

πολύ κοντά στη περίµετρο της πυρκαγιάς 

� Η αντιπυρική λωρίδα δεν έχει οµαλό σχήµα 

� ∆εν επωφελείται από τα υπάρχοντα φυσικά φράγµατα. 
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Σχήµα 2.25. Άµεση προσβολή 

 

 

2 – Παράλληλη προσβολή 

i. Ενδείκνειται για πυρκαγιές χαµηλής έως µέτριας έντασης οι οποίες είναι πολύ έντονες 

για να προσβληθούν κατά µήκος της περιµέτρου. Επίσης ενδείκνειται για την 

ενσωµάτωση των φυσικών φραγµάτων µέσα στην αντιπυρική ζώνη 

ii. Οι αντιπυρικές λωρίδες κατασκευάζονται λίγο µακριά, αλλά παράλληλες µε την 

περίµετρο της πυρκαγιάς 

iii. Η απόσταση των αντιπυρικών λωρίδων καθορίζεται από τη συµπεριφορά του πυρός, 

τις τρέχουσες και προβλεπόµενες καιρικές συνθήκες, το σχήµα του εδάφους, και το 

είδος της καύσιµης ύλης ανάµεσα στη περίµετρο της πυρκαγιάς και στην 

προτεινόµενη λωρίδα  

iv. Η περιοχή ανάµεσα στη πυρκαγιά και την αντιπυρική λωρίδα µπορεί να καεί 

ελεγχόµενα µετά την κατασκευή της λωρίδας για να καταστεί ασφαλής 

v. Η πυρκαγιά πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά για τυχόν µεταβολές στην 

κατεύθυνση ή τη συµπεριφορά 

vi. Απαιτείται έµπειρος επόπτης. 

 

Μέθοδοι 

� Κατασκευάστε αντιπυρικές λωρίδες χρησιµοποιώντας εργαλεία χειρός, βαρέα 

µηχανήµατα ή υπάρχοντα φυσικά φράγµατα 

� Κάψτε ελεγχόµενα τη βλάστηση χρησιµοποιώντας συσκευές ανάφλεξης 

� Ρίξτε νερό στην αντιπυρική λωρίδα αφού τελειώσετε µε την ελεγχόµενη καύση. 

 

Επιτήρηση  

Οµάδα 1 

∆ιεύθυνση 

οµάδας 

δασοπυρόσβεσης 

Σηµείο ασφαλείας κατάσβεσης 

Σηµείο έναρξης πυρκαγιάς 
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Πλεονεκτήµατα 

� Πιο ασφαλής αντιπυρική λωρίδα 

� ∆εν υπάρχει κίνδυνος από θερµότητα ή καπνό 

� Επωφελείται από τα υπάρχοντα φυσικά φράγµατα. 

 

Μειονεκτήµατα 

� Οι ελεγχόµενες καύσεις περιπλέκουν το ζήτηµα 

� Πιθανόν να ξεφύγουν νέες εστίες ή να ενταθεί η πυρκαγιά 

� Το συνολικό πεδίο της πυρκαγιάς ευρύνεται 

� Οι άκαυτες ύλες ανάµεσα στη φωτιά και τις οµάδες. 

 

 

 

Σχήµα 2.26. Παράλληλη προσβολή 

 

 

3. Έµµεση προσβολή 

 

i. Ενδείκνειται για πυρκαγιές µε µεγάλη ένταση, για µεγάλες εκτάσεις, ή για 

δυσπρόσβατες περιοχές 

ii. Συνήθως συνιστάται η χρήση της ελεγχόµενης καύσης ως επιθετική τακτική 

iii. Προϋποθέτει ένα φυσικό φράγµα ή µια αντιπυρική λωρίδα αρκετά µακριά από την 

πυρκαγιά 

iv. Η απόσταση των αντιπυρικών λωρίδων καθορίζεται από τη συµπεριφορά της 

πυρκαγιάς, τις τρέχουσες και προβλεπόµενες καιρικές συνθήκες, το ανάγλυφο του 

Φλόγιστρο 

Επιτηρητής 

Οµάδα 2 

∆ιαδροµή ανάφλεξης 
Ασφαλές σηµείο 

έναρξης 
κατάσβεσης 

Σηµείο έναρξης 
πυρκαγιάς 

∆ιεύθυνση ανέµου 
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εδάφους, και το είδος της καύσιµης ύλης ανάµεσα στη περίµετρο της πυρκαγιάς και 

στην προτεινόµενη λωρίδα  

v. ∆ύο µέθοδοι καύσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια έµµεση προσβολή. Στη 

µια, η βλάστηση ανάµεσα στη πυρκαγιά και την αντιπυρική λωρίδα καίγεται, 

στερώντας καύσιµη ύλη από την πυρκαγιά. Στην άλλη, αν το επιτρέπουν οι καιρικές 

συνθήκες και το έδαφος, µια ελεγχόµενη καύση διενεργείται µπροστά από την 

αντιπυρική λωρίδα, και καθώς αυτή πλησιάζει προς την πυρκαγιά, καίει όλη την 

καύσιµη ύλη στο πέρασµα της 

vi. Απαιτείται ένας έµπειρος επόπτης. 

 

Μέθοδοι 

� Κατασκευάστε αντιπυρικές λωρίδες χρησιµοποιώντας εργαλεία χειρός, βαρέα 

µηχανήµατα ή υπάρχοντα φυσικά φράγµατα 

� Κάψτε τη βλάστηση χρησιµοποιώντας συσκευές ανάφλεξης 

� Βρέψτε την αντιπυρική λωρίδα µε νερό όταν τελειώσει η ελεγχόµενη καύση. 

 

Πλεονεκτήµατα  

� Η αντιπυρική λωρίδα µπορεί να κατασκευαστεί σε ήπιο τοπογραφικό ανάγλυφο 

� Χρησιµοποιεί υπάρχοντα φυσικά φράγµατα 

� Οι οµάδες βρίσκονται εκτός της εµβέλειας της θερµότητας και του καπνού 

� ∆ίνει χρόνο για κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων και για ελεγχόµενες καύσεις χωρίς 

να χρειαστεί άµεση απόκριση στις µεταβολές της συµπεριφοράς της πυρκαγιάς. 

 

Μειονεκτήµατα 

� Αυξάνει το συνολικό µέγεθος της πυρκαγιάς 

� Μια ελεγχόµενη καύση µπορεί να βγει εκτός ελέγχου λόγω απρόβλεπτων καιρικών 

φαινοµένων 

� Η αντιπυρική λωρίδα και η ελεγχόµενη καύση µπορεί να µην ολοκληρωθούν πριν η 

πυρκαγιά φτάσει κοντά στην αντιπυρική λωρίδα 

� Η επιχείριση δασοπυρόσβεσης γίνεται πιο περίπλοκη 

� Η ένταση της πυρκαγιάς µπορεί να αυξηθεί όταν το κύριο µέτωπο «συγκρουστεί» µε 

την πυρκαγιά της ελεγχόµενης καύσης, αυξάνοντας τις πιθανότητες να 

δηµιουργηθούν σηµειακές εστίες. 
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Рисунок 2.27. Έµµεση προσβολή 

 

 

4. Συνδιασµός τακτικών 

Πολύ συχνά, µια πυρκαγιά τίθεται υπό έλεγχο λόγω ορισµένων συνδυασµών τακτικών. Η 

απόφαση για το ποια τακτική θα ακολουθηθεί εξαρτάται από: 

� Το ρυθµό εξάπλωσης της πυρκαγιάς 

� Την ένταση της πυρκαγιάς 

� Την καύσιµη ύλη µπροστά από την πυρκαγιά 

� Τη µορφολογία του εδάφους 

� Τα διαθέσιµα µέσα 

� Την προσβασιµότητα 

� Τους ανθρώπους και τις ιδιοκτησίες που απειλούνται. 

Μια πυρκαγιά δεν καίει το ίδιο έντονα σε όλα τα σηµεία της. Μια πυρκαγιά µπορεί να είναι 

τόσο µεγάλη που να καίει διαφορετικά είδη καύσιµης ύλης. Ο καιρός, το έδαφος και η 

έκθεση µπορεί να επηρεάζουν µια πλευρά της πυρκαγιάς διαφορετικά από την άλλη. Ως εκ 

τούτου, είθισται να χρησιµοποιούνται συνδυασµοί επιθετικών τακτικών για την κατάσβεση 

µιας πυρκαγιάς. 

 

Αµυντικές τακτικές 

Αυτές χρησιµοποιούνται εκεί όπου η πυρκαγιά είναι πολύ έντονη για να αντιµετωπιστεί µε 

επιθετικές τακτικές, ή εκεί όπου η πυρκαγιά βρίσκεται σε δυσπρόσβατο µέρος, καθιστώντας 

δύσκολη τη µεταφορά επαρκών µέσων. Παραδείγµατα αµυντικών τακτικών περιλαµβάνουν: 

� Τη δηµιουργία ελεγχόµενων χώρων γύρω από τα κτίρια, τους οικισµούς, ή άλλες 

περιοχές ύψιστης σηµασίας 

� Την ελεγχόµενη καύση περιοχών έτσι ώστε να παράσχουν προστασία από πυρκαγιές 

που πλησιάζουν 

� Την απλή παρακολούθηση των κινήσεων µιας µεγάλης πυρκαγιάς από µακριά. 

Επιτητρητής 

Οµάδα 1 

Ασφαλές σηµείο 

έναρξης κατάσβεσης 

Γραµµή 

ελέγχου 

∆ιαδροµή ανάφλεξης 2 

Φλόγιστρο 

∆ιεύθυνση 

ανέµου 
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Επιλογή τακτικής 

Η συµπεριφορά της φωτιάς καθορίζει την τακτική που πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 

Συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για τη σχέση µεταξύ του µήκους φλόγας και της 

επιθυµητής τακτικής. 

 

Πίνακας 2.2. Μήκος φλόγας, εργαλεία, τεχνικές και σταρτηγικές 

 

Μήκος φλόγας 

(µ) 
Σηµασία 

0-0,5 Η πυρκαγιά συνήθως σβήνει από µόνη της 

0,5-1,5 
Χαµηλής έντασης πυρκαγιά 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν εργαλεία χειρός σε άµεση προσβολή 

1,5-2,5 

Πυρκαγιά πολύ έντονη για άµεση προσβολή µε εργαλεία χειρός 

Πεπιεσµένο νερό ή µπουλντόζες ίσως χρειαστούν 

Προτείνεται πλευρική/παράλληλη προσβολή 

2,5-3,5 

Πυρκαγιά πολύ έντονη για άµεση προσβολή από την αντιπυρική λωρίδα 

Ελικόπτερα και αλλά εναέρια οχήµατα ίσως χρειαστούν 

Πλευρική/παράλληλη προσβολή αναλογά µε το µήκος φλόγας 

3,5-8 

Πολύ έντονη πυρκαγιά 

Το αντιπύρ ίσως εξουδετερώσει το µέτωπο 

Πλευρική/παράλληλη και έµµεση προσβολή ανάλογα µε το µήκος φλόγας 

8+ 
Ανεξέλεγκτη συµπεριφορά της πυρκαγιάς 

Προτείνονται αµυντικές τακτικές 

 

Τα µαρκαρισµένα πεδία δείχνουν σε ποια µήκη φλόγας µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

επιθετικές τακτικές.  

 

Οµαδική δουλειά 

Η οµαδική δουλειά είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της επιτυχούς δασοπυρόσβεσης. Σχεδόν 

κάθε δουλειά στο πεδίο γίνεται οµαδικά. Ως µέλος µιας οµάδας, θα πρέπει να µένετε σε 

συνεχή επαφή µε τα άλλα µέλη, είτε πρόσωπο µε πρόσωπο, είτε µέσω ραδιοφώνου, όταν 

προσπαθείτε να θέσετε υπό έλεγχο µια πυρκαγιά. Μερικά πράγµατα που πρέπει να 

θυµόσαστε: 

� Σιγουρευτείτε ότι καταλάβατε πλήρως τις οδηγίες που σας δώθηκαν και το πως 

σχετίζονται µε τις οδηγίες που δώθηκαν στην υπόλοιπη οµάδα 

� Να επικοινωνείτε συχνά µε την οµάδα σας και τον επόπτη σας 

� Να κατανοείτε το γενικό στόχο της οµαδικής δουλειάς 

� Σεβαστείτε τις ανάγκες της οµάδας σας 

� Σιγουρευτείτε ότι εσείς και η οµάδας σας ξέρετε το σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση 

εκκένωσης. 
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Στάδια πυρόσβεσης 

Υπάρχουν τέσσερα στάδια πυρόσβεσης σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς.  

� Εξουδετέρωση: όταν εστιάζουµε στην µείωση της έντασης της φωτιάς και την 

αναχαίτιση περαιτέρω εξάπλωσης 

� Περιορισµός: όταν µια αντιπυρική λωρίδα έχει κατασκευαστεί γύρω από την 

περίµετρο της φωτιάς και έχει αναχαιτίσει την περεταίρω ανάπτυξή της 

� Κατάσταση ελέγχου: όταν οι αντιπυρικές λωρίδες έχουν βελτιωθεί και ασφαλιστεί 

σε τέτοιο βαθµό που δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει η πυρκαγιά από τον έλεγχό 

µας 

� Εκκαθάριση και περιπολία: όταν η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ξεκινάει η 

κατάσβεση της καιγόµενης περιοχής µέχρι να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα 

επανάφλεξης. Η περίπολος της περιµέτρου φροντίζει ώστε η πυρκαγιά να µην βγει 

έξω από τις αντιπυρικές λωρίδες.  

Βιβλιογραφία 

 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των ανωτέρω 

πληροφοριών, βασισµένες σε τρέχουσες πρακτικές οι οποίες θεωρούνται αρµοστές από το 

Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης ∆ασικών Πυρκαγιών, τον ∆ιεθνή Όµιλο Πυρόσβεσης 

και ∆ιάσωσης και την «Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης Υπαίθρου (σε συνεργασία µε τους 

“EuroFire Partners”) κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους. ∆εν έχουν σκοπό να είναι πλήρεις 

και ενδελεχείς, και το περιεχόµενό τους είναι ανοιχτό σε κάθε αναθεώρηση. 

Οι πληροφορίες παρέχονται µόνο για γενικούς πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει να 

στηρίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Οι πληροφορίες έχουν 

συνταχθεί για να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε τους κανονισµούς και τις συστάσεις 

οποιουδήποτε φορέα, καθώς και µε τις επαγγελµατικές συµβουλές του σχετικού οργανισµού. 

Το άτοµο ή ο όµιλος που διαβάζει αυτές τις πληροφορίες αναλαµβάνει την ευθύνη να εκτιµά 

κάθε κίνδυνο που πιθανόν να ενέχει οποιαδήποτε ενέργεια. 

Οι πληροφορίες προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και, εκτός και 

αν δηλώνεται ρητά ή µε ενυπόγραφη συµφωνία, επιτρέπεται µόνο να χρησιµοποιήσετε ή να 

αντιγράψετε αυτές τις πληροφορίες για προσωπική, µη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον 

αποδώσετε την προσφυή αναγνώριση (credit) στο δηµιουργό του υλικού. 

Η παροχή αυτών των πληροφοριών και η χρήση αυτών διέπονται και ερµηνεύονται σύµφωνα 

µε τους νόµους της Σκωτίας, και όλοι οι χρήστες αυτών των πληροφοριών συναινούν 

αµετάκλητα στη νοµοθετική δικαιοδοσία των σκοτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά 

αξιώσεις ή άλλες ενέργειες που συνδέονται µε τις πληροφορίες αυτές ή τη χρήση τους. 

 


