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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τον Αύγουστο 2007 στην Πελοπόννησο ήταν µια από τις µεγαλύ-
τερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ένα από τα πλέον σοβα-
ρά χτυπήµατα από αυτή τη µεγάλη καταστροφή και µάλιστα µε απώλειες 41 ανθρώπινων 
ζωών, αναφέρεται στο ∆ήµο Ζαχάρως.  

Κατά κύριο λόγο κάηκαν δασικές εκτάσεις, αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές µο-
νάδες, ενώ η καταστροφή επεκτάθηκε και σε κατοικηµένες περιοχές, µε αποτέλεσµα δυστυ-
χώς την απώλεια και ανθρώπινων ζωών. Από τα 180.000 στρέµµατα που ανήκουν στο ∆ήµο 
Ζαχάρως κάηκε το 90%. Εξυπακούεται ότι η σπάνια βιοποικιλότητα της περιοχής επλήγη σε 
µεγάλο βαθµό. Τόσο τα ενδηµικά είδη της χλωρίδας όσο και της πανίδας υπέστησαν σοβαρό 
πλήγµα. 

Εικόνα 1. Χαρακτηριστικές εικόνες από την καταστροφή. 

 

Το ΕΜΠ ανταποκρινόµενο σε σχετικό αίτηµα του ∆ηµάρχου Ζαχάρως συνέστησε οµάδα 
εργασίας που επισκέφθηκε αµέσως την περιοχή και πρότεινε βραχυπρόθεσµα µέσα αντιµε-
τώπισης των προβληµάτων από τις επερχόµενες βροχοπτώσεις του χειµώνα. Στη συνέχεια, 
κλιµάκιο της ερευνητικής οµάδας δραστηριοποιήθηκε, προκειµένου να, προχωρήσει στην 
αποτύπωση των γεωπεριβαλλοντικών επιπτώσεων και να συντάξει προτάσεις. Η όλη δρα-
στηριότητα συνοψίζεται στα ακόλουθα:  

• Συλλογή και επεξεργασία βιβλιογραφικών δεδοµένων και επιτόπιες επισκέψεις στην πυ-
ρόπληκτη περιοχή. 

• Εξέταση και χαρτογράφηση θέσεων πιθανής εκδήλωσης πληµµυρικών φαινοµένων, εκ-
δήλωσης αστοχιών πρανών που προϋπήρχαν και αυτών που αναµένεται να προκύψουν 
µετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, καθώς και διαβρώσεων. 
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• Επικαιροποίηση και συµπλήρωση της γεωλογίας της περιοχής έρευνας σε κλίµακα 
1:25.000. 

• ∆ιάκριση των καµένων περιοχών, µε βάση την επίδραση της πυρκαγιάς στη φυτοκάλυ-
ψη.  

• Ποσοτική ανάλυση των  υδρογραφικών δικτύων της περιοχής έρευνας. 

• Επεξεργασία και ανάλυση των µορφοµετρικών παραµέτρων της περιοχής έρευνας. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες αποδοθήκαν µε τη σύνταξη θεµατικών χαρτών, όπως γεωµορ-
φολογικού, υδρολογικού, γεωλογικού, χρήσεων γης και καµένων εκτάσεων, µε τελικό σκο-
πό την ανάπτυξη ενός απλοποιηµένου µοντέλου προσοµοίωσης εδαφικής διάβρωσης, στο 
οποίο παρουσιάζονται θέσεις αυξηµένης επικινδυνότητας. 

Αρχικά αναλύθηκαν η µορφολογία της περιοχής (ορεινοί όγκοι, υδρολογικές λεκάνες, πεδι-
νές εκτάσεις και µορφολογικές κλίσεις που επικρατούν, Εικόνα 2), το τεκτονικό καθεστώς 
και η γεωλογική δοµή της. Στην τελευταία συµµετέχουν γεωλογικοί σχηµατισµοί από τρεις 
γεωτεκτονικές ζώνες (Πίνδου Γαββρόβου και Ιονίου).  

 

 
Εικόνα 2. Μορφολογικές κλίσεις της περιοχής έρευνας σε km2 και επί τοις%. 

 

Επιπρόσθετα, µε τη µελέτη των υδροµετεωρολογικών στοιχείων (από τρεις µετεωρολογι-
κούς σταθµούς) διαπιστώθηκε ότι οι ετήσιες βροχοπτώσεις αποδίδονται ρεαλιστικά από την 
τιµή 970mm/έτος, που ευνοεί τις αυξηµένες επιφανειακές απορροές και συνεπώς τις αυξη-
µένες στερεοπαροχές σε µια καµένη περιοχή.  

Στη συνέχεια αναλύθηκαν η τεχνικογεωλογική και υδρογεωλογική συµπεριφορά των σχη-
µατισµών που δοµούν την περιοχή έρευνας. Καθώς και οι κύριες αστοχίες πρανών που εκ-
δηλώνονται. Ο σχολιασµός των τεχνικογεωλογικών και υδρογεωλογικών χαρακτήρων των 
σχηµατισµών, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν αποψιλωθεί, βοηθά στην κατανόηση των 
διεργασιών εκείνων που ευνοούν τις διαβρώσεις και την εκδήλωση νέων ή επαναδραστη-
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ριοποίηση παλαιών αστοχιών πρανών (Εικόνα 3) και συνεπώς στον εντοπισµό θέσεων µε 
αυξηµένη στερεοπαροχή.  

Προς αυτή την κατεύθυνση συµβάλλει και ο σεισµικός κίνδυνος που όπως αποκαλύπτεται 
από την ιστορική και σύγχρονη σεισµικότητα είναι αυξηµένος. Η περιοχή µελέτης δηλαδή 
επηρεάζεται από τα σεισµικά κέντρα του Ιονίου πελάγους και εποµένως στα ασταθή πρανή 
ή και στα τεχνικά έργα ο σεισµικός κίνδυνος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, αφού µπορεί να 
προκαλέσει δευτερογενή φαινόµενα όπως κινητικότητα  εδαφικών µαζών, µε τη µορφή ολι-
σθήσεων ή και ρευστοποιήσεων, καταπτώσεις βράχων κλπ.  

 

Εικόνα 3. Γενική άποψη της ζώνης αστοχιών στη θέση Ασίκελος. 

 

Όµως οι διεργασίες διάβρωσης, µεταφοράς και απόθεσης των εδαφικών υλικών, η ταχύτητα 
του ρεύµατος (από την οποία εξαρτάται και το µέγεθος του µεταφερόµενου υλικού), καθώς 
και η έκταση των πληµµυρών, είναι συνάρτηση της γεωµετρίας των λεκανών απορροής της 
περιοχής. Για το λόγο αυτό έγινε µορφοµετρική ανάλυση όλων των λεκανών απορροής, µε-
λετήθηκαν δηλαδή σε κάθε µια όλα εκείνα τα στοιχεία όπως ο λόγος διακλάδωσης, οι απο-
κλίσεις αριθµού κλάδων, η µέση αξονική κλίση κοίτης, η υψοµετρική καµπύλη, αλλά κυρίως 
η υδρογραφική υφή (που είναι αποτέλεσµα της υδρογραφικής πυκνότητας και της υδρογρα-
φικής συχνότητας). Τα στοιχεία αυτά συµβάλλουν στις µορφολογικές αλλαγές µιας περιοχής. 
Η επεξεργασία έγινε µε βάση το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους της περιοχής έρευνας, βήµα κα-
νάβου ανά 25µέτρα και τη βοήθεια των λογισµικών πακέτων RiverTools 3.0 και ArcGIS 9.2.   

Τέλος για τη διερεύνηση της διαβρωσιµότητας των σχηµατισµών πριν τις πυρκαγιές, λήφθη-
κε υπόψη και η φυτοκάλυψη ή άλλες χρήσεις γης, διότι όπως είναι γνωστό η φυτοκάλυψη εί-
ναι ανταγωνιστική της διάβρωσης. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι χρήσεις γης από 
το πρόγραµµα CORINE του 2006, που αποκαλύπτει (Εικόνα 3) ότι η περιοχή έρευνας  καλύ-
πτεται κυρίως από καλλιεργήσιµες εκτάσεις (64%), σκληρόφυλλη βλάστηση µε µεταβατικές 
δασώδεις – θαµνώδεις εκτάσεις (15%), δασώδεις εκτάσεις (14%), βοσκότοποι, (3%), παραλί-
ες, αµµόλοφοι, αµµουδιές, βάλτοι, στάσιµα ύδατα κ.ά. (3%) και τέλος δοµηµένες περιοχές 
(1%) 
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία βοήθησαν στην εκτίµηση των περιοχών υψηλού κινδύνου διά-
βρωσης στις λεκάνες απορροής του δήµου Ζαχάρως, δηλαδή στη χωρική εκτίµηση της εδα-
φικής απώλειας των σχηµατισµών της περιοχής έρευνας, µε την εφαρµογή σχετικού µοντέ-
λου. Η εκτίµηση της τρωτότητας των σχηµατισµών βοηθά σε έναν ευρύτερο διαχειριστικό 
σχεδιασµό και δίνει την δυνατότητα περιορισµού των οικονοµικών και κοινωνικών συνε-
πειών που προκαλεί η εδαφική διάβρωση στην περιοχή.  

 

 
Εικόνα 3. Χρήσεις γης κατά CORINE (2006) στη περιοχή έρευνας επί τοις %. 

 

Με τη βοήθεια δε αυτής της ανάλυσης είναι δυνατή: (α) η ορθολογική οριοθέτηση χρήσεων 
γης και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αυτές, (β) η διατύπωση 
προτάσεων για την ανάπτυξη νέων έργων και επανορθωτικών µέτρων και (γ) η διερεύνηση 
σε πρώτο στάδιο της κατασκευής αντιπληµµυρικών έργων. Το τελικό προϊόν του µοντέλου 
είναι η παρουσίαση δύο τελικών θεµατικών χαρτών, όπου παρουσιάζονται οι ζώνες τρωτότη-
τας των σχηµατισµών πριν και µετά τις πυρκαγιές.  

Ο χάρτης πριν από τις πυρκαγιές, προέκυψε από την συναξιολόγηση τεσσάρων µεταβλητών, 
από τις οποίες εξαρτάται είτε άµεσα είτε έµµεσα η εδαφική διάβρωση: (α) γεωλογικοί σχη-
µατισµοί επιδεκτικοί στη διάβρωση και σε αστοχίες, (β) µορφολογικές κλίσεις, (γ) υδρογρα-
φική υφή και (δ) χρήσεις γης.  Οι τρεις κατηγορίες τρωτότητας που διαµορφώνονται πριν από 
τις πυρκαγιές και τα σχετικά ποσοστά δίνονται στην Εικόνα 4. 

Ο χάρτης µετά από τις πυρκαγιές, προέκυψε από την επεξεργασία των τριών πρώτων µετα-
βλητών, ενώ η τελευταία µεταβλητή δηλαδή αυτή των «χρήσεων γης» έχει αντικατασταθεί 
από τις «καµένες εκτάσεις». Οι αντίστοιχες  κατηγορίες τρωτότητας που διαµορφώνονται µε-
τά από τις πυρκαγιές και τα σχετικά ποσοστά δίνονται στην Εικόνα 5.  

Τέλος στην Εικόνα 6 δίνονται οι εκτάσεις που άλλαξαν χαρακτηρισµό ως προς την τρωτό-
τητα µετά τις πυρκαγιές 
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Εικόνα 4 . Τρωτότητα εδαφών πριν τις πυρκαγιές  σε km2 και επί τοις %. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5. Τρωτότητα εδαφών µετά τις πυρκαγιές  σε km2 και επί τοις %. 

 
 

 
 

Εικόνα 6. Συνολικές εκτάσεις που άλλαξαν τον χαρακτηρισµό τους ως προς την τρωτότητα 
µετά τις πυρκαγιές επί τοις %. 
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Το τελικό προϊόν της έρευνας αυτής, αναµένεται να βοηθήσει τον ∆ήµο Ζαχάρως σε έναν 
ευρύτερο διαχειριστικό σχεδιασµό µε περιορισµό των οικονοµικών και κοινωνικών συνε-
πειών. Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί εδώ ότι ο χάρτης τρωτότητας µετά τις πυρκαγιές µπο-
ρεί να βοηθήσει σε έναν γενικό σχεδιασµό αντιµετώπισης των προβληµάτων και δεν επιλύει 
επιµέρους προβλήµατα, όπως η αντιµετώπιση µιας κατολίσθησης η οποία είναι δυνατόν να 
εκδηλωθεί στο µέλλον.  
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