
Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΒΑΡΝΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
Τι επηρεάζεται από μια πυρκαγιά σε μια 

περιοχή:

-Χλωρίδα-πανίδα                                              

-Φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες του 

εδάφους                                                           

-Η συγκράτηση και η κατανομή της βροχής 

που φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους                 

-Η ποιότητα του αέρα και του νερού                        

-Οι εργασίες και τα εισοδήματα των κατοίκων, 

οι κοινωνικές τους δραστηριότητες, η υγεία 

τους και η πολιτιστική κληρονομιά.  

Δημιουργούνται νέες συνθήκες που οδηγούν 

στην εκδήλωση πλημμύρας στη γύρω 

περιοχή, ακόμα και από λίγη βροχή!   

Επειδή οι περισσότερες πυρκαγιές 

συμβαίνουν από τον Ιούνιο-Αύγουστο, και οι 

πρώτες βροχές αρχίζουν το Σεπτέμβρη-

Οκτώβρη, υπάρχει ένα πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο μπορούν να γίνουν 

προληπτικά έργα.

Ο κυριότερος παράγοντας που οδηγεί σε 

πλημμύρες μετά από πυρκαγιές, είναι η 

διάβρωση του εδάφους.  Σε μια περιοχή με 

βλάστηση η βροχή συγκρατείται κι έτσι 

αποφεύγεται η διάβρωση. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό της 

διάβρωσης μετά την πυρκαγιά είναι: 

το είδος της πυρκαγιάς,  η τοπογραφική και 

γεωλογική διαμόρφωση, τα επεισόδια βροχής 

και η επαναληπτικότητα των πυρκαγιών

Άλλες επιπτώσεις των πυρκαγιών στις  

φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες του 

εδάφους: 

• Μειώνεται η ποσότητα οργανικών ουσιών 

στην επιφάνεια του εδάφους, 

• μειώνεται ο άνθρακας και το άζωτο, 

• καταστρέφονται χρήσιμοι μικροοργανισμοί 

του εδάφους, 

• το pH του εδάφους αυξάνεται, οπότε 

αλλάζει και η διαθεσιμότητα διαφόρων 

χημικών στοιχείων που χρειάζονται τα φυτά, 

• αυξάνεται η θερμοκρασία του εδάφους

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Since 1802

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ!

Η περιοχή μας έχει κλίμα μεσογειακό με θερμά, ξηρά καλοκαίρια.  Η βλάστηση 

είναι επίσης μεσογειακή με πεύκα, ψηλούς και χαμηλούς θάμνους. Τα φυτά στην 

περιοχή έχουν ειδικές προσαρμογές για να αντέχουν στην ξηρασία.

Η περιοχή μας υποφέρει διαχρονικά από πυρκαγιές κυρίως λόγω της 

παρατεταμένης ξηρασίας, σε βαθμό που θεωρείται φυσικό φαινόμενο.                  

Τα τελευταία χρόνια όμως, οι πυρκαγιές είναι συχνότερες και οι επιπτώσεις τους 

χειρότερες.

Οι δασικές πυρκαγιές είναι φυσικά φαινόμενα που υπήρχαν πολύ πριν την 

εμφάνιση του ανθρώπου!  Ωστόσο ο άνθρωπος έχει επηρεάσει το καθεστώς τους, 

ως προς τη συχνότητα εμφάνισης κυρίως.  Περίπου 95% των δασικών πυρκαγιών 

προκαλούνται από τον άνθρωπο, είτε κακόβουλα, είτε λόγω αμέλειας. Οι 

υπόλοιπες είναι λόγω φυσικών παραγόντων. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών οι δασικές πυρκαγιές έχουν 

απασχολήσει πολύ την περιοχή της Μεσογείου. Δασικές εκτάσεις, λιβάδια, 

θαμνώδεις εκτάσεις σε αγροτικές περιοχές ή κοντινές αστικές περιοχές συνεχίζουν 

να χάνονται από τις πυρκαγιές, με σημαντικότατες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

οικονομικές επιπτώσεις, ειδικά σε περιοχές όπου οι πυρκαγιές είναι συχνές. 

Οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι μόνο βραχυπρόθεσμες, αλλά πρέπει να 

αξιολογούνται για μεγάλη χρονική περίοδο μετά την εμφάνισή τους.

Τελικά το φαινόμενο αυτό επηρεάζει όλους τους κατοίκους της περιοχής μας. 

Κάναμε ένα ερωτηματολόγιο για να διερευνήσουμε τις γνώσεις και τις στάσεις τους.

Τα γενικότερα συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε είναι τα εξής:

•Σε ό,τι αφορά τις γνώσεις των κατοίκων για τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και 

τη σχέση ανάμεσα στα δύο φαινόμενα, πρέπει να υπάρξει περισσότερη 

ενημέρωση.

•Σε ό,τι αφορά την πρόληψη των δύο φαινομένων, υπάρχει ανάγκη για 

ενημέρωση των κατοίκων αλλά και για πιο ενεργή ανάμειξη από τις αρμόδιες 

αρχές.

ΡΩΤΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 56 άτομα 

ηλικίας από 12-86 από τα πιο κάτω χωριά: 

Κοφίνου (18), Χοιροκοιτία (4), Μαρώνι (4), 

Σκαρίνου (2). Κάτω Δρυς (2), Ορά (2), 

Οδού (2), Άγιοι Βαβατσινιάς (2),           

Πάνω Λεύκαρα (5), Κάτω Λεύκαρα (1), 

Άγιος Θεόδωρος (14)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

ΟΜΑΔΑ ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 2013-15:

Αλεξάνδρα Ανδρέου, Έλενα Άσπρου,

Τάσος Βλάχου, Λουίζα Γεωργίου,

Ρεβέκκα Θεοδώρου, Μιχάλης Καλλή,

Ανδρέας Κωνσταντίνου,

Σουσάννα Κώστα, Μαρία-Ελένη Λεοντίου,

Πέτρος Μιχαήλ, Δέσποινα Σάββα,

Μαρία Σάββα, Χριστοδούλα Χρίστου

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΜΑΡΙΑ ΤΙΓΓΙΡΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΩ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ!

ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΑΜΕ!

Ειδική έκδοση για το επίκαιρο θέμα των πυρκαγιών

που ταλαιπωρούν την περιοχή μας κάθε καλοκαίρι και

των πλημμυρών που αναπόφευκτα ακολουθούν

κάθε φθινόπωρο!

Διερευνούμε τη σχέση ανάμεσα στα δύο φαινόμενα,

την επίδρασή τους στο περιβάλλον, το ρόλο του

ανθρώπου στη δημιουργία τους, καθώς και τις γνώσεις

και στάσεις των κατοίκων της περιοχής για τα

φαινόμενα αυτά.

Τέλος προτείνουμε κάποια απλά μέτρα για πρόληψή

τους…

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• https://itia.ntua.gr/el/docinfo/912/

• http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=LDCNIC24i2M%3D&tabid=718

• http://www.fireparadox.org/forest_fires.php

• http://www.fria.gr/ApokatastasiKamenwnEktasewn_PraktikaSYnedriou/Mpaloytsos_KindinoiPlymmirasSeLekanesAporrois.pdf

• http://www.plantsdb.gr/el/articles/260-mediterranean-climate-and-plants

• http://panolefkara.blogspot.com/2012/07/blog-post_11.html

• http://envifriends.blogspot.com/2013/06/blog-post_13.html

• http://www.env.upatras.gr/files/announcements/a4.pdf

• http://www.ncu.org.cy/MSc/projects/desertification/aitiakyprou2.html

• http://www.northernrockiesfire.org/effects/soilindi.htm

• http://geografia.fcsh.unl.pt/lucinda/booklets/B2_Booklet_Final_GR.pdf

• http://www.fsl.orst.edu/ltep/Biscuit/Biscuit_files/Refs/Certini%20Oa%202005%20fire.pdf

• http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/25272.pdf

• https://www.youtube.com/watch?v=fo9VlislrrU

• https://www.youtube.com/watch?v=Dy8EHBgi8J0

• http://www.sigmalive.com/archive/news/local/515320

• http://www.sigmalive.com/node/515488

• https://www.youtube.com/watch?v=0xrnOlqMNb8

• http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=137616

• http://www.nonstopjournal.com.cy/index.php/epikairotita/3644-plimires-larnaka

• http://www.sigmalive.com/news/local/76882/akraia-kairika-fainomena-sti-larnaka

• http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=250621&-V=articles

Σούπερ Οικολόγος Γυμνασίου-Λυκείου Λευκάρων 

Like us on Facebook: 

https://www.facebook.com/ecolefkaragymn?ref=aymt_homepage_panel Ευχαριστούμε το Μιχάλη Θεοχάρους και τη Θεοδώρα Άσπρου από τον 

Άγιο Θεόδωρο για τις φωτογραφίες και τα βίντεο και όλους όσοι 

βοήθησαν στις δραστηριότητες του προγράμματος.    
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