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Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΙΛΑΔΑ 

ΚΕΔΡΩΝ ΚΑΜΠΟΣ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

Αρετή Χριστοδούλου*, Κώστας Παπαγεωργίου, Μιχάλης Μακρής, Γαβριήλ Ξανθόπουλος 
*Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

archristodoulou@fd.moa.gov.cy 

 

Στα πλαίσια του έργου LIFE15 NAT/CY/000850, εκπονήθηκε το «Σχέδιο πυροπροστασίας του 

οικοτόπου 9590*», το οποίο βασικό στόχο είχε την προστασία του οικότοπου από τις δασικές 

πυρκαγιές. Μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή εξάπλωσης του οικοτόπου 9590* μπορεί να 

απειλήσει τη βιωσιμότητα του, με την καταστροφή μέρους ή και όλου του οικοτόπου. 

Το Σχέδιο Πυροπροστασίας του οικοτόπου 9590* επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: 

α) στον εντοπισμό πιθανών αιτιών πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς μέσω της ανάλυσης 

στατιστικών στοιχείων δασικών πυρκαγιών που τηρεί το Τμήμα Δασών και στην κατάρτιση 

σεναρίων έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών που μπορεί να απειλήσουν τον 

οικότοπο 9590*, β) στην περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών 

πυροπροστασίας και γ) στην υποβολή εισηγήσεων για την προστασία του οικοτόπου 9590* 

από ένα τυχαίο γεγονός δασικής πυρκαγιάς.  

Αρχικά έγινε καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών 

στην ευρύτερη περιοχή μελέτης με επίκεντρο τον οικότοπο 9590*. Ακολούθησε η αξιολόγηση 

των πιθανών κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών βάσει ανάλυσης στατιστικών 

δεδομένων δασικών πυρκαγιών για την περιοδο 1960 – 2016. Κατόπιν καταρτίστηκαν 

σενάρια έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών προς την περιοχή Natura «Κοιλάδα 

Κέδρων – Κάμπος» από 5 σημεία που βρίσκονται στα όρια του δάσους Πάφου μέσα από μια 

προσπάθεια εκτίμησης πιθανής συμπεριφοράς της πυρκαγιάς σε κάποιες περιοχές υψηλού 

κινδύνου. Τα σενάρια καταρτίστηκαν με συμπερασματική λογική, εμπειρικά λαμβάνοντας 

υπόψη τους φυσικούς παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη και την επέκταση πυρκαγιών, 

δηλαδή την καύσιμη ύλη, τις καιρικές συνθήκες (άνεμος) και την τοπογραφία. 

Για κάθε σημείο έναρξης πυρκαγιάς αναλύθηκαν η αλληλεπίδραση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την έναρξη και την επέκταση πυρκαγιών με ταυτόχρονη αξιοποίηση μοντέλων 

καύσιμης ύλης και για κάθε σενάριο έγινε ανάλυση εξάπλωσης πιθανής δασικής πυρκαγιάς. 

Τα σενάρια που αναλύθηκαν αποτέλεσαν τη βάση για την αξιολόγηση της υφιστάμενης 

υποδομής πυροπροστασίας και μετέπειτα στη λήψη αποφάσεων για τα προτεινόμενα 

επιπρόσθετα μέτρα και έργα για ενίσχυση της πυροπροστασίας του οικοτόπου 9590* και 

καθορίστηκαν προτεινόμενες ενέργειες για αποτελεσματική μείωση του κινδύνου 

πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στον οικότοπο 9590*. 
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FOREST FIRE RISK ASSESSMENT THROUGH THE ΑNALYSIS OF FIRE SCENARIOS IN NATURA 

2000 SITE “KOILADA KEDRON – KAMPOS” 

Areti Christodoulou*, Kostas Papageorgiou, Michalis Makris and Gavriil Xanthopoulos 

*Department of Forests, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, 
archristodoulou@fd.moa.gov.cy 

 

In the context of the project "Integrated conservation management of priority habitat type 
9590* in the Natura 2000 site Koilada Kedron-Kampos", a forest fire protection plan for the 
habitat type 9590*, was implemented to the effective reduction of forest fire risk. The 
occurrence of a forest fire incident near or within the habitat, may threaten its viability due to 
partial or, even worse, total destruction. 

The fire protection plan elaborated: a) the description and assessment of the most likely forest 
fire causes, based on an analysis of forest fire statistical data which afterwards  were used for 
the establishment of five forest fire scenarios in areas located around the habitat type 9590*, 
b) the existing situation analysis and evaluation of the forest fire infrastructure and other 
forest fire protection measures implemented, and c) the elaboration of recommendations in 
infrastructure and other actions which need to be applied for an integrated protection of the 
habitat against its most vital thread, the forest  fire. 

Initially, a detailed description of the possible forest fire causes was listed covering an area 
geographically located within and around the habitat type 9590*. Following, the assessment 
of the forest fire causes was completed, based on data extracted from the Department of 
Forests’ Database. The data which covered the period 1960 – 2016 were analyzed statistically. 
The establishment of five forest fire scenarios followed. The selected areas are located around 
the habitat type 9590*, covering the whole Natura 2000 site “Koilada Kedron – Kampos”.  

The fire scenarios were established, empirically considering the factors influencing the ignition 
and spread of fires, i.e. forest vegetation (fuel), weather conditions (wind direction) and 
topography (inclination). 

For each of the 5 areas, the correlation of the factors influencing the ignition and spread of 
fires was analyzed utilizing fuel models and fire behavior modelling. For each scenario an 
analysis of a possible forest fire spread and growth was developed. The forest fire risk 
assessment was based on the fire scenarios analysis and on a detailed existing situation 
analysis and evaluation of the forest fire infrastructure, leading to the suggestion of additional 
measures aiming to an integrated forest fire protection of the Habitat 9590 * 
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