
Εκπαιδευτική αξιοποίηση βάσεων δεδομένων για τις δασικές 
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 Βάση πληροφοριών για 
τις δασικές πυρκαγιές 
στην Ελλάδα  

1983 – 2005 : γεωγραφική 
ενότητα και νομό  

1983 – 2008 : χώρα 

 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 
Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και WWF 
Ελλάς  

 2011 

ΠΥΡΟΣΚΟΠΙΟ  



ΤΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
• καμένες εκτάσεις 
• αριθμός πυρκαγιών 
• δριμύτητα 
 
Γεωγραφική ενότητα (γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό) 



• Έτος (1983-2005) • Μήνας 

•

•

•

• Θερμοκρασία 

• Ένταση ανέμου 

• Σχετική υγρασία 



 Διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή που περιλαμβάνει 
περιβαλλοντικές πληροφορίες (π.χ. κλιματική αλλαγή και δασικές 
πυρκαγιές, προστατευόμενες περιοχές)  

 2008 

 Καλύψεις 
γης 

 Κλιματική αλλαγή και 
Δασικές πυρκαγιές 

ΟΙΚΟΣΚΟΠΙΟ  



ΤΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 



Δραστηριότητα : Μελέτη και ανάλυση της εξέλιξης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. 

ΣΤΟΧΟΙ:    

 να αναζητούν, να καταγράφουν και να παρουσιάζουν 
στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα 

να συγκρίνουν στοιχεία και να διατυπώνουν τις απόψεις 
τους για τις δασικές  πυρκαγιές  στη χώρα μας   

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 



Κάθε ομάδα, που 
έχει επιλέξει ένα 

διαφορετικό νομό : 

 εντοπίζει τα στοιχεία 
(αριθμός πυρκαγιών)  

  καταγράφει τις πληροφορίες 
σε φύλλο εργασίας και  

 κατασκευάζει διάγραμμα για 
την εξέλιξη των πυρκαγιών 
ανά έτος.  

Δραστηριότητα : Μελέτη και ανάλυση της εξέλιξης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. 

Νομός Αττικής 

Νομός Φλώρινας 



 Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τις δασικές πυρκαγιές των 
διαφορετικών νομών.  

 Σύγκριση δεδομένων και διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με την 
εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας μας. 

ΝΟΜΟΣ 

Αριθμός πυρκαγιών 
ανά έτος 

Συνολικός αριθμός 
πυρκαγιών 



Δραστηριότητα: Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις δασικές πυρκαγιές 

ΣΤΟΧΟΙ:    

να συσχετίζουν κλιματικούς 
παράγοντες, όπως η 
θερμοκρασία του αέρα με τον 
κίνδυνο για δασικές 
πυρκαγιές  

να συγκρίνουν στοιχεία και 
να διατυπώνουν τις απόψεις 
τους για την εξέλιξη των 
πυρκαγιών     

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 



Δραστηριότητα: Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις δασικές πυρκαγιές 

Κλιματική αλλαγή  και 
δασικές πυρκαγιές 

Δείκτης κινδύνου 
πυρκαγιάς 

Αριθμός θερμών 
ημερών 



•1961-1990   

Αριθμός θερμών ημερών 

Δ.Κ. : 26 

Δ.Κ. : 28 

Δ.Κ. : 33 

Δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς 

•2021-2050 •2071-2100 


