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Περίληψη 
 
Η παρούσα µεταπτυχιακή (διπλωµατική) εργασία µε τίτλο: "Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
Επιβραδυντών ∆ασικών Πυρκαγιών στο Έδαφος και στους Υδάτινους Αποδέκτες", έχει ως 
στόχο την ανάδειξη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδαφος και στους υδάτινους 
αποδέκτες, από τη χρήση επιβραδυντών για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. 
Για την διεξαγωγή της παρούσης βιβλιογραφικής έρευνας, συλλέχθηκε και κωδικοποιήθηκε 
πλήθος ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί και δηµοσιευτεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό, σε κάθε κεφάλαιο, και όπου κρίνεται αναγκαίο, 
εντοπίζονται σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές. 
Σκοπός του συγγραφέα είναι ο αναγνώστης να αποκτήσει µία συνολική άποψη σχετικά µε 
τους επιβραδυντές που χρησιµοποιούνται σήµερα για την καταστολή των δασικών 
πυρκαγιών, ενώ παράλληλα να αντιληφθεί ότι η χρήση τους πρέπει να γίνεται µε σύνεση και 
όπου κρίνεται αναγκαίο, διότι ενδέχονται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο για το 
έδαφος, όσο και για τους υδάτινους αποδέκτες. 
Η εργασία αυτή αποτελείται από επτά κεφάλαια τα οποία διαρθρώνονται ως εξής: 
Το πρώτο κεφάλαιο µε τίτλο: "∆άσος, Περιβάλλον & Ανάπτυξη", αναλύει την αναγκαιότητα 
του δάσους για τον άνθρωπο, τις κοινωφελείς του επιδράσεις, µε παράλληλη αναφορά στους 
εχθρούς του δάσους, όπου και σηµαντικός εχθρός αποτελεί ο άνθρωπος µέσω της 
"Ανάπτυξης" που προωθεί. 
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Το δεύτερο κεφάλαιο µε τίτλο: "∆ασικές Πυρκαγιές", αναφέρεται στις πηγές που 
τροφοδοτούν µια πυρκαγιά, στα είδη των δασικών πυρκαγιών, στους παράγοντες που 
επιδρούν στην εξέλιξη των πυρκαγιών, ενώ παρουσιάζει και στατιστικά στοιχεία για την 
εµφάνιση και τα αίτια των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσµο. 
Το τρίτο κεφάλαιο µε τίτλο: "Επίδραση των πυρκαγιών στη Βιοποικιλότητα", παρουσιάζει 
την επίδραση της φωτιάς στα έµβια και µη στοιχεία του δάσους καθώς και την επίδρασή της 
στο δασικό βιότοπο. 
Το τέταρτο κεφάλαιο µε τίτλο: "Επίγεια & Εναέρια Μέσα ∆ασοπυρόσβεσης", αναφέρεται 
στα µέσα που χρησιµοποιούνται για την δασοπυρόσβεση, µε παράλληλη αναφορά στις 
εναέριες και επίγειες τεχνικές αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών. 
Το πέµπτο κεφάλαιο µε τίτλο: "Επιβραδυντικές ουσίες ∆ασικών Πυρκαγιών", αναφέρεται 
στο νερό ως µέσο κατασβέσεως των δασικών πυρκαγιών και πως µπορεί αυτό να αυξήσει 
την αποτελεσµατικότητά του µε χρήση µακράς και βραχείας διάρκειας επιβραδυντών ή 
αφρών. 
Το έκτο κεφάλαιο µε τίτλο: "Ποιότητα, Αποτελεσµατικότητα και Εφαρµογή των 
Επιβραδυντών ∆ασικών Πυρκαγιών – Οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της χρήσης τους", 
πραγµατοποιεί µια βιβλιογραφική ανάλυση µε ιδιαίτερη προσοχή στις µελέτες που 
δηµοσιεύτηκαν µετά το 1976 και οι οποίες αναφέρονται στα στοιχεία αυτά που επηρεάζουν 
την τελική αποτελεσµατικότητα των επιβραδυντών δασικών πυρκαγιών, όπως είναι: η 
ποιότητα, η αποτελεσµατικότητα, η εφαρµογή και η περιβαλλοντική επίπτωση των 
επιβραδυντών στους υδρόβιους οργανισµούς, στη βλάστηση και στους ανθρώπους. 
Τέλος το έβδοµο κεφάλαιο µε τίτλο: "Συµπεράσµατα και Προτάσεις έναντι της χρήσης 
χηµικών επιβραδυντών δασικών πυρκαγιών", αναφέρεται στις εναλλακτικές λύσεις έναντι 
της χρήσης επιβραδυντών δασικών πυρκαγιών και οι οποίες έχουν να κάνουν µε τη χρήση 
επιβραδυντών µακράς και βραχείας διάρκειας ή αφρών, που δεν βλάπτουν το περιβάλλον ή 
την απαγόρευση της χρήσης χηµικών ουσιών και υιοθέτηση άλλων στρατηγικών για την 
κατάσβεσής της. 
Οι επιβραδυντές πυρκαγιάς δεν βλάπτουν γενικά το έδαφος αφού στην πραγµατικότητα, 
µπορούν να ωφελήσουν την άγρια φύση εξαιτίας της θετικής επίδρασής τους στην αύξηση 
των δέντρων, στο έδαφος και στις χλόες, δεδοµένου ότι οι χηµικές αυτές ουσίες 
αποτελούνται συνήθως από λιπάσµατα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, εφαρµογή υπερβολικής 
δόσης επιβραδυντή µπορεί να αποβεί καταστρεπτική για το έδαφος. Η έλλειψη όµως 
αναφορών που να τεκµηριώνουν τις φυτοτοξικές επιπτώσεις συµπεραίνει ότι η 
φυτοτοξικότητα δεν αποτελεί σηµαντική ανησυχία. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η µεγαλύτερη επίπτωση, των επιβραδυντών πυρκαγιάς, στο 
περιβάλλον προέρχεται µέσω των δυσµενών επιπτώσεων στην ποιότητα νερού, στα ψάρια 
του γλυκού νερού και στον υπόλοιπο υδατικό βιόκοσµο. Αυτές οι χηµικές ουσίες µπορούν 
να ενθαρρύνουν τον ευτροφισµό και, σε µερικές περιπτώσεις, να συµβάλουν στο θάνατο 
των ψαριών όταν εφαρµόζονται σε υδροκρίτες, ή εάν τυχαία εφαρµοστούν απευθείας στην 
επιφάνεια του νερού. 
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι η πυρκαγιά αποτελεί µέρος του περιβάλλοντος, ουσιαστική για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Εντούτοις όµως, σε µερικά οικοσυστήµατα οι αλλαγές στην 
βιοποικιλότητα, εξαιτίας των πυρκαγιών, µπορεί να είναι καταστρεπτικές. ∆εδοµένου της 
κατάστασης, που µπορεί να οδηγήσει µια περιοχή, η εµφάνιση πυρκαγιών και σκεπτόµενοι 
το µέγεθος της καιγόµενης έκτασης που µπορούµε να έχουµε από την µη έγκυρη καταστολή 
αυτών, εύκολα µπορούµε να δικαιολογήσουµε τη χρήση χηµικών επιβραδυντών σε τέτοιες 
περιοχές, ακόµα και όταν οι επιπτώσεις τους στη βλάστηση είναι άγνωστες. Εµφανίζεται 
δηλαδή να είναι προς το συµφέρον της ανθρώπινης υγείας, της ασφάλειας και του 
περιβάλλοντος, η χρήση των, µέχρι σήµερα, διαθεσίµων, αποτελεσµατικότερων και 
αξιόπιστων µέσων ελέγχου των πυρκαγιών, όπως είναι οι χηµικοί επιβραδυντές πυρκαγιάς, 
όπου κρίνεται απαραίτητο. 


