
Αρνητικές Επιπτώσεις 

των Πυρκαγιών στο 

Αγροτικό Οικοσύστημα 

– Εναλλακτικές Λύσεις 

Σάββας Αργυράκης 

Πρόεδρος Αγροτικού 

Συλλόγου Δήμου Νέστου 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η καύση των φυτικών 

υπολειμμάτων είναι μια παλιά 

συνήθεια των αγροτών που 

δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι και 

σήμερα 

Ευτυχώς όμως λόγω της 

τεχνολογίας μειώνεται τα 

τελευταία χρόνια και στην 

περιοχή μας 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις μέρες μας, πρέπει να 

εγκαταλειφθεί για διάφορους 

λόγους: 

υγείας,  

περιβαλλοντικούς,  

οικολογικούς,  

νομικούς,  

κοινωνικοοικονομικούς, κλπ 
 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε πολλές χώρες έχει απαγορευτεί κυρίως 
για περιβαλλοντικούς λόγους (π.χ. στο 
Ηνωμένο Βασίλειο από το 1993) 

 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Αγρονομικά: 

α) Μείωση της οργανικής 
ουσίας του εδάφους 

 

 

 

απώλεια σε θρεπτικά 
στοιχεία 
 

 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Αγρονομικά: 

β) Εκδήλωση φαινομένων 
διάβρωσης από τη βροχή 
και τον άνεμο 

 

 

 απώλεια γόνιμου εδάφους 

 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Αγρονομικά: 

γ) Καταστροφή της 
μικροχλωρίδας και της 
εδαφοπανίδας 

 

 

 Απώλεια ωφέλιμων 

 

δ) Μείωση της βοσκήσιμης 
ύλης για τα αιγοπρόβατα 

 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Αγρονομικά: 

ε) Μείωση του ρυθμού 
απορρόφησης του 
νερού 

 

 

 

 αδυναμία εμπλουτισμού 
του υδροφόρου ορίζοντα 

 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Περιβαλλοντικά: 

α) Επιβάρυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου 
από την εκπομπή CO2, CH4, NOx, και λοιπών 
τοξικών αερίων. 

β) Ρύπανση των προϊόντων από την μετανάστευση 
αιωρούμενων μικροσωματιδίων στάχτης και βαρέων 
μετάλλων με τον άνεμο 

 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Κοινωνικής φύσεως: 

Α) Δημιουργία αποπνικτικής ατμόσφαιρας από τον 
καπνό και το φωτοχημικό νέφος  Προβλήματα 
υγείας σε παιδιά και ευαίσθητες ομάδες 
πληθυσμού. 

Β) Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, η εξέλιξή της 
μπορεί να επιφέρει καταστροφές σε αγροικίες, 
αποθήκες, μηχανήματα, σπίτια, κυψέλες 

 

        



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Οικονομικής φύσεως: 

α) Τεράστιες ποσότητες 
βιομάζας χάνονται, 
απώλεια θρεπτικών 
στοιχείων 

        

 

 

κόστος αντικατάστασης 

 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 Ένας από τους στόχους της νέας ΚΑΠ είναι η 

προστασία του περιβάλλοντος (πρασίνισμα) 

 

 Για την επίτευξη αυτού καθιερώθηκαν οι 
Κ.Ο.Γ.Π., που μέσω της Πολλαπλής 
Συμμόρφωσης έγιναν μια σειρά υποχρεώσεων 
των παραγωγών έναντι των ευρωπαϊκών 
ενισχύσεων που λαμβάνουν. 

 Η Ε.Ε. χορηγεί τις ενισχύσεις ως αντιστάθμισμα 
της απώλειας εισοδήματος από την εφαρμογή 
φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών 

 

 

 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 Υπάρχει δέσμευση των 

καλλιεργητών που 
υπόκεινται σε καθεστώς 
επιδότησης να μην 
επιτρέπεται η καύση 

 

 

Πολλαπλή Συμμόρφωση 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 Η μη συμμόρφωση 

επισύρει ποινές μείωσης ή 
και αποκλεισμού από τις 
ενισχύσεις  

 

 

 

Ε.Ε. εύκολος πλέον ο 
εντοπισμός των καμένων 
εκτάσεων με G.I.S. 

 

 



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Βόσκηση της καλαμιάς 

Δεματοποίηση των υπολειμμάτων για 
ζωοτροφή ή την παραγωγή πέλλετ 
θέρμανσης 

Ενσωμάτωση των υπολειμμάτων μετά 
τη βόσκηση 

Διατήρηση της καλαμιάς τον χειμώνα 
και ενσωμάτωση την Άνοιξη 

 

 

 

 



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 Άμεση ενσωμάτωση 

στο έδαφος 
 



..τελικά μήπως καίμε χρήματα; 
3,5 Kg άχυρου περιέχουν 
ποσότητα Ν 

 

 

 

 

1 Kg αζωτούχου    
λιπάσματος 

1 Kg πετρελαίου 

 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤ. ΤΟΠΙΟ 
 Συχνά η καύση ξεφεύγει από τα όρια της 

ιδιοκτησίας και καίει: 

1. τα φυτικά όρια των αγρών 

2. Γειτονικά χωράφια 

3. την παρόδια βλάστηση 

4. την βλάστηση που υπάρχει πέριξ και μέσα στα 
στραγγιστικά και αρδευτικά κανάλια 

 Πολλές φορές συμβαίνει και το αντίστροφο: 

1. Φωτιές από κοινόχρηστες εκτάσεις (κανάλια, 
λιμνοθάλασσες), καίνε και τα χωράφια μας. 

2. Τότε έχουμε πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

3. Κινδυνεύουμε με ποινές μειώσεων στις επιδοτήσεις. 

 

 

 

 



Σας ευχαριστώ πολύ 


