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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 

 
Είναι χρήσιμο να γίνει σαφές στα παιδιά ότι η φωτιά είναι ένας σημαντικός οικολογικός παράγοντας, 
ο οποίος έχει καθορίσει τη δομή των μεσογειακών οικοσυστημάτων εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια. 
Τα οικοσυστήματα αυτά έχουν συνεξελιχθεί με τη φωτιά και η παρούσα μορφή τους αποτελεί σε 
μεγάλο βαθμό το προϊόν αυτής της αλληλεπίδρασης. 

• Η φωτιά ουσιαστικά δεν αλλάζει ούτε τη χλωρίδα ούτε τη δομή των φυτοκοινοτήτων. Υπάρχει 
μεγάλη αφθονία των ποών κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών στις καμένες περιοχές, η 
πλειοψηφία των προϋπαρχόντων ειδών είναι παρούσα μετά τη φωτιά, οι πρότερες κοινότητες 
εγκαθίστανται ξανά σύντομα.  

• Στα αρχικά στάδια κυριαρχούν οι ποώδεις όροφοι και στη συνέχεια μειώνονται και 
αντικαθίστανται από θάμνους και δέντρα. Ομοίως, η φυτομάζα αυξάνεται από ποώδης σε 
ξυλώδης. 

1) Για παιδιά Δημοτικού θα ήταν ωραίο να γίνει μια επίσκεψη σε καμένη περιοχή και τα παιδιά να 
ζωγραφίσουν με κάρβουνο από τα καμένα δέντρα.  
2) Μία εργασία πεδίου θα μπορούσε να είναι η εξής: ένα σχολείο «υιοθετεί» μια καμένη περιοχή και 
αναλαμβάνει τη μελέτη της: κάθε χρόνο επισκέπτεται δυο ή τρεις φορές (την άνοιξη) την περιοχή και 
με πλαίσια 1μx1μ κάνει δειγματοληψίες (απλές). Την επόμενη χρονιά τα ίδια παιδιά ή η καινούρια 
τάξη επαναλαμβάνει την ίδια δουλειά και καταγράφει διαφορές κ.ο.κ. 
3) Επίσης, μπορεί να γίνει σύγκριση καμένης και άκαυτης περιοχής, πάλι με τη μέθοδο των 
δειγματοληψιών. 
4) Οι ίδιες μελέτες μπορούν να πραγματοποιηθούν αντίστοιχα στα ζώα. Μια πυρκαγιά, όσο έντονη κι 
αν είναι, δε θανατώνει όλα τα ζώα της περιοχής. Τα περισσότερα σπονδυλωτά μπορούν να ξεφύγουν 
από την άμεση θανάτωση, ενώ το ίδιο ισχύει και για την πανίδα των βαθύτερων στρωμάτων του 
εδάφους. Γενικά, οι φωτιές σκοτώνουν τα μικρά και με περιορισμένη κινητικότητα ζώα. Τη 
μεγαλύτερη ικανότητα επαναφοράς την παρουσιάζουν τα πτηνά, ενώ τα θηλαστικά και τα ερπετά 
εμφανίζουν σημαντικές αλλαγές τόσο στην σύνθεση όσο και στην αφθονία των ειδών μετά τη φωτιά. 
Από τα ασπόνδυλα, οι μεγαλύτερες απώλειες απαντούν στις ομάδες που ζουν στη στρωμνή και οι 
οποίες για να επανέλθουν θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Αντίθετα, τα έντομα που ζουν στα 
φύλλα επανέρχονται γρήγορα μετά τη φωτιά. Σε γενικές γραμμές τα ζώα και οι ζωοκοινότητες 
φαίνεται να ακολουθούν τη διαδοχή της βλάστησης. 
5) Ακόμα, η επίδραση της φωτιάς στα εδάφη είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Το υδρόφοβο στρώμα 
που δημιουργείται μετά τη φωτιά και αυξάνει την επιφανειακή απορροή, δε συνεπάγεται αυτόματα τη 
διάβρωση και τη μείωση της γονιμότητας του εδάφους. Οι καθοριστικοί παράγοντες είναι η κλίση των 
εδαφών, η υφή και δομή του εδάφους, η ένταση της πυρκαγιάς, η συχνότητα επανάληψης των 
πυρκαγιών και οι κλιματικές συνθήκες κυρίως της άμεσης μετά τη φωτιά περιόδου. Σημειώνεται δε 
ότι η παρέμβαση του ανθρώπου είναι καταστροφική. Η «αποφαλάκρωση» των ελληνικών βουνών 
οφείλεται στο συνδυασμό φωτιάς και υπερβόσκησης. Η διαχείριση που ακολουθείται μετά τη φωτιά 
είναι συχνά υπεύθυνη για την υποβάθμιση των εδαφών. 

• Επιπλέον, δεν μειώνεται η παραγωγικότητα των εδαφών από απώλεια θρεπτικών στοιχείων. 
Το στοιχείο που συνήθως εξαερώνεται είναι το άζωτο και το οποίο επανέρχεται στο 
οικοσύστημα είτε με τη δράση μικροβίων είτε με τη δράση συμβιωτικών μικροβίων που 
σχηματίζουν φυμάτια στις ρίζες ψυχανθών κυρίως (τα ψυχανθή είναι τα πιο διαδεδομένα φυτά 
σε μια καμένη περιοχή τα τρία πρώτα χρόνια) ή με τη βροχή. Η φωτιά παίζει γενικά σημαντικό 
ρόλο στην ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων στα μεσογειακά οικοσυστήματα, τα οποία 
είναι φτωχά στα στοιχεία αυτά. 

6) Μια άλλη εργασία θα μπορούσε να είναι η εξής: μελέτη του εδάφους σε μια καμένη περιοχή και 
σε μια άκαυτη και σύγκριση των δύο. 
7) Επίσης, μελέτη του υπάρχοντος αζώτου στο έδαφος μιας καμένης περιοχής σε διαφορετικούς 
μήνες ή χρόνια. 
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Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό από τους μαθητές ότι και η πυρκαγιά όπως και 
πολλά άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν πρέπει να προσεγγίζεται από την πλευρά του 
ανθρώπου, αλλά από την πλευρά της φύσης. Όσο μεγάλες και αν είναι οι ανθρώπινες απώλειες από 
μια φωτιά, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ένας σημαντικός παράγοντας για 
την αναπαραγωγή, την αναγέννηση και την επέκταση πολλών ειδών, για την απομάκρυνση 
φυτοτοξικών ουσιών της στρωμνής και για την ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων. Στη φύση όλα 
είναι μελετημένα, είναι προϊόν συνεξέλιξης των διαφόρων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων και ο 
άνθρωπος πρέπει να ενταχθεί μέσα σε αυτό το οικοδόμημα και όχι να προσπαθεί μονίμως να 
κυριαρχήσει επάνω του. 
 


