
 

 

 

 

Ενότητα EF4:  Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο 

τις πυρκαγιές. 

 

 

Εισαγωγή 

 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει τα EuroFire επίπεδο 2 κριτήρια επάρκειας EF4: 

Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. 

Αυτό το έγγραφο απευθύνεται σε ανθρώπους που, µε τη χρήση εργαλείων χειρός, βοηθούν 

στην καταπολέµιση των πυρκαγιών. Είναι για καταστάσεις όπου η δασοπυρόσβεση είναι 

απλή, το ρίσκο είναι µικρό, η συµπεριφορά της πυρκαγιάς είναι ήπια, και ο εθελοντής 

δασοπυροσβέστης βρίσκεται υπό άµεση επίβλεψη. 

Η κρατική και τοπική νοµοθεσία που αφορά τις τεχνικές καταπολέµισης πυρκαγιών πρέπει 

να ακολουθείται εξ ολοκλήρου. 

Η εκµάθηση αυτής της ενότητας µπορεί να γίνει µέσω επίσηµης εκπαίδευσης, καθοδήγησης 

και προπόνησης. Η αυτοδιδασκαλία πρέπει να περιορίζεται µόνο στην κατανόηση του υλικού 

και όχι στην πρακτική εφαρµογή, η οποία πρέπει να γίνεται µόνο υπό άµεση επίβλεψη.  

Οι τυπικές ώρες εκµάθησης αυτής την ενότητας ανέρχονται στις 10 – 20 ώρες. 

Το EuroFire είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί ως µέρος 

µιας συνεχής διαδικασίας. Μια φόρµα υποβολής σχολίων περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα 

www.euro-fire.eu 

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που δουλεύουν στην πυροσβεστική, στη 

γεωπονία, στη δασοπονία, στη διαχείριση της θήρας, στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, στη διαχείριση χερσαίων περιοχών και θερέτρων, και οι οποίοι 

αναλαµβάνουν κάποιον ρόλο στην αντιµετώπιση των πυρκαγιών, ως ολική ή µερική 

απασχόληση. 
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Σχέση µεταξύ EuroFire προτύπων επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων 

Αναφορές στα EuroFire πρότυπα επάρκειας πρέπει να γίνονται για να κατανοηθεί όλο το 

εύρος της απαιτούµενης διδασκαλίας. Αυτά χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: τίτλος 

ενότητας, τίτλος µέρους, σχετικά µε αυτήν την ενότητα, λέξεις και φράσεις κλειδιά, τι πρέπει 

να είστε ικανοί να κάνετε, αυτό το µέρος καλύπτει, τι πρέπει να γνωρίζετε.  

Το βοηθητικό υλικό για όλα τα EuroFire πρότυπα επάρκειας είναι σχεδιασµένο να 

υποστηρίζει µια ευελιξία στην µετάδοση της εκπαίδευσης. Μπορεί να τροποποιηθεί και να 

διαµορφωθεί για την εξυπηρέτηση κάποιου συγκεκριµένου κοινού. Το εκπαιδευτικό υλικό 

αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιµοποιηθεί µαζί µε το βοηθητικό υλικό των άλλων 

ενοτήτων έτσι ώστε να καλυφθεί όλο το φάσµα των γνωστικών απαιτήσεων.  

Υπάρχουν πολλές διατάξεις της ΕΕ οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία περί υγείας 

και ασφάλειας κάθε χώρας της ΕΕ. Αυτή η νοµοθεσία είναι σχεδιασµένη να βελτιώνει τις 

συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο, και να ελαττώνει τα εργασιακά 

ατυχήµατα. Η νοµοθεσία περί ασφάλειας, και οι πολιτικές διαχείρησης κινδύνων που 

αφορούν την τοποθεσία σας, το φορέα σας ή τον οργανισµό σας, πρέπει να ακολουθούνται. 

 

Προαπαιτούµενη εκπαίδευση: 

� EF1 – Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας κατά τη δασοπυρόσβεση ελαττώνουν τις 

πιθανότητες τραυµατισµού προς εσάς και τους άλλους. 

� EF2 – Εφαρµόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου πυρκαγιάς 

Συµπληρωµατική εκπαίδευση: 

� EF3 – Επικοινωνείτε µε την οµάδα και τους επόπτες κατά την διάρκεια πυρκαγιών 

� EF5 – Θέστε υπό έλεγχο πυρκαγιές χρησιµοποιώντας αντλίες νερού 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

� Ετοιµάστε εργαλεία χειρός για αποστολές καταστολής πυρκαγιών 

� Εφαρµόστε τακτικές ελέγχου πυρκαγιών χρησιµοποιώντας εργαλεία χειρός 

Λέξεις και φράσεις κλειδιά: 

Ασφαλές σηµείο ελέγχου, Αντιπυρική ζώνη, Εργαλεία χειρός, Είδος καύσης, Είδος 

βλάστησης, Είδος πυρκαγιάς 
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Εφαρµογή: 

Τα εργαλεία χειρός χρησιµοποιούνται σε πολλές εργασίες δασοπυρόσβεσης. Για το επίπεδο 

2, τα παρακάτω καλύπτονται: 

� Άµεση προσβολή 

� Κατασκευή αντιπυρικής λωρίδας 

� Εκκαθάριση 

Τα εργαλεία χειρός χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο στη κατασκευή αντιπυρικών 

λωρίδων. Είναι πολύ σηµαντικό να ξέρετε ποιο εργαλείο να χρησιµοποιείτε ανάλογα µε το 

είδος της καύσιµης ύλης. Κάποια εργαλεία καλύπτουν πολλές χρήσεις, ενώ άλλα 

χρησιµοποιούνται µόνο για συγκεκριµένους σκοπούς. 

 

Υπάρχουν εργαλεία σκαπτικά, κοπτικά, απόξεσης, και ψεκασµού. Κάθε εργαλείο έχει 

συγκεκριµένη χρήση. 

 

Πίνακας 4.1. Κατηγορίες εργαλείων 

 

Σκαπτικά Απόξεσης Κοπτικά Ψεκασµού Σκεπασµού 

Φτυάρι 

Σκαπάνη 

Αξίνα 

Εργαλείο τύπου 

Gorgui 

Τσουγκράνα 

Τσάπα 

Σφυρήλατη 

τσουγκράνα 

Εργαλελιο 

τύπου Gorgui 

Τσεκούρι 

Εργαλείο τύπου 

Pulaski 

Εργαλείο τύπου 

Gorgui 

∆ρεπάνι 

Κασάρα 

Σακίδιο µε 

αντλία νερού 

Χτυπητήρι 

Φτυάρι 

Σκαπάνη 

 

Μέθοδοι κατάσβεσης 

Αφαίρεση οξυγόνου – Αφαίρεση θερµότητας – Αφαίρεση καύσιµης ύλης 

Αυτοί οι τρείς τρόποι κατασβέσης είναι σχεδιασµένοι να διακόπτουν το τρίγωνο της φωτιάς. 

Μπορείτε να: 

1. Σταµατήσετε την παροχή οξυγόνου 

2. Μειώσετε τη θερµοκρασία 

3. ∆ιώξετε την καύσιµη ύλη γύρω από την πυρκαγιά 

4. Συνδυάσετε αυτές τις µεθόδους 
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Рисунок EF 4.1. «Σπασµένο» τρίγωνο της φωτιάς (καύσιµη ύλη) 

 

Το σκάψιµο, το κόψιµο και η απόξεση σπάνε το τρίγωνο της φωτιάς επειδή αποµακρύνουν 

την καύσιµη ύλη από τις φλόγες. Ο ψεκασµός υγραίνει την καιγόµενη καύσιµη ύλη και το 

σκέπασµα στερεί οξυγόνο από την πυρκαγιά. 

 

Πίνακας 4.2. Μήκος φλόγας, τεχνικές και σταρτηγικές 

 

Μήκος φλόγας 

(µ) 

Σηµασία 

0-0,5 Η πυρκαγιά συνήθως σβήνει από µόνη της 

0,5-1,5 Χαµηλής έντασης πυρκαγιά 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν εργαλεία χειρός σε άµεση προσβολή 

1,5-2,5 Πυρκαγιά πολύ έντονη για άµεση προσβολή µε εργαλεία χειρός 

Πεπιεσµένο νερό ή µπουλντόζες ίσως χρειαστούν 

Προτείνεται πλευρική/παράλληλη προσβολή 

2,5-3,5 Πυρκαγιά πολύ έντονη για άµεση προσβολή από την αντιπυρική λωρίδα 

Ελικόπτερα και αλλά εναέρια οχήµατα ίσως χρειαστούν 

Πλευρική/παράλληλη προσβολή αναλογά µε το τοπικό µήκος φλόγας 

3,5-8 Πολύ έντονη πυρκαγιά 

Τα αντιπύρ ίσως εξουδετερώσουν το µέτωπο 

Πλευρική/παράλληλη και έµµεση προσβολή ανάλογα µε το τοπικό µήκος 

φλόγας  

8+ Ανεξέλεγκτη συµπεριφορά της πυρκαγιάς 

Προτείνονται αµυντικές τακτικές 

 

Τα µαρκαρισµένα πεδία δείχνουν σε ποια µήκη φλόγας µπορείτε να προβείτε σε άµεση ή 

έµµεση προσβολή µε εργαλεία χειρός.

Θερµότητα Οξυγόνο 



 5

Υπάρχουν τέσσερα στάδια πυρόσβεσης σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς.  

� Εξουδετέρωση: όταν εστιάζουµε στην µείωση της έντασης της πυρκαγιάς και την 

αναχαίτιση περαιτέρω εξάπλωσης. 

� Περιορισµός: όταν µια αντιπυρική λωρίδα έχει κατασκευαστεί γύρω από την 

περίµετρο της πυρκαγιάς και έχει αναχαιτίσει την περεταίρω ανάπτυξή της. 

� Κατάσταση ελέγχου: όταν οι αντιπυρικές λωρίδες έχουν βελτιωθεί και ασφαλιστεί 

σε τέτοιο βαθµό που δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει η πυρκαγιά. 

� Εκκαθάριση και περιπολία: όταν η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ξεκινάει η 

κατάσβεση της καιγόµενης περιοχής µέχρις ότου εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα 

αναζωπύρωσης. 

 

Κάθε σταδίο είναι εξ ίσου σηµαντικό µε τα άλλα. Ο κύριος στόχος είναι να αποτραπεί η 

αναζωπύρωση. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να αποφεύγονται, όπως π.χ., 

αναζωπύρωση σε περιοχές που νοµίζατε ότι εσβήσαν όλες οι εστίες, ή σηµειακές εστίες 

δίπλα στην αντιπυρική λωρίδα οι οποίες αναζωπυρώνονται. 

 

Φυσική κατάσταση: 

Η χρήση εργαλείων χειρός σε αποστολές δασοπυρόσβεσης µπορεί να γίνει κοπιαστική 

δουλειά. Απαιτείται καλή δύναµη, ευλυγισία και αντοχή. 

Θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του φορέα σας ως προς τη φυσική κατάσταση που 

απαιτείται στις χειρονακτικές εργαλείες. 

 

Εργαλεία χειρός 

Κάθε εργαλείο χειρός είναι σχεδιασµένο να κάνει κάτι σε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. 

Συχνά είναι καλύτερα να δουλεύετε οµαδικά µε διάφορα εργαλεία ώστε να αντιµετωπίζετε 

αποτελεσµατικά διαφορετικά είδη βλάστησης και µορφολογιές εδάφους. 

Μερικά εργαλεία είναι πολύχρηστα, ειδικά η σφυρήλατη τσουγκράνα και το εργαλείο gorgui. 

Τα εργαλεία χειρός είναι κατάλληλα για: µικρά δέντρα, θάµνους, κλαδιά, χόρτα, κούτσουρα, 

ρίζες και τύρφη. 

 

Περιγραφή και χρήση ορισµένων εργαλείων χειρός 

 

Τσεκούρι / Κασάρα: 

 

Σχήµα 4.2. Τσεκούρι / Κασάρα 
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Σχήµα 4.3. Τσεκούρι 

 

Το τσεκούρι και η κασάρα χρησιµοποιούνται συχνά για το άνοιγµα περασµάτων µέσα από τη 

βλάστηση και σε αποστολές εκκαθάρισης. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για: 

� Την κοπή µικρών δέντρων και κλαδιών 

� Τον καθαρισµό περιοχών από χαµηλή βλάστηση 

� Την αφαίρεση κουτσούρων. 

∆εν πρέπει να κάνετε κατάχρηση αυτών των εργαλείων και πρέπει πάντα να τα ακονίζετε 

µετά από κάθε χρήση. 

 

Χτυπητήρι µε λεία επιφάνεια: 

Τα χτυπητήρια χρησιµποποιούνται συχνά σε: 

� Εξουδετέρωση φωτιάς χαµηλής έντασης, µε άµεση προσβολή στην περίµετρο της 

φωτιάς 

� Πλευρικές προσβολές. 

 

 

Σχήµα 4.4. Χτυπητήρι – λεία επιφάνεια 
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Σχήµα 4.5. Χτυπητήρι – δικτυωτή επιφάνεια 

 

 

Σχήµα 4.6. Χτυπητήρι – µεταλλική επιφάνεια 

 

Το χτυπητήρι έχει µια µεγάλη επίπεδη κεφαλή από λάστιχο, πλαστικό η µέταλλο ενωµένο µε 

µια µακριά ίσια λαβή. Η χρήστης χτυπάει τις φλόγες µε την κεφαλή, στερώντας οξυγόνο από 

την πυρκαγιά. 

Η θερµική ακτινοβολία από την πυρκαγιά είναι λιγότερο έντονη όταν είστε µακριά. Καλό 

είναι να χρησιµοποείτε χτυπητήρια µε µακριά λαβή για να είστε όσο πιο µακριά από τις 

φλόγες. 

Το χτυπητήρι µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε σαν σφύρι ενάντια στις φλόγες µε ελαφριά 

χτυπήµατα, ή µπορείτε να το σέρνετε πάνω στις φλόγες. Τα βαριά, κατακόρυφα χτυπήµατα 

µπορούν να κάνουν αέρα που αναζωπυρώνει ζεστές καύτρες, κάτι το οποίο µπορεί να 

εξαπλώσει την πυρκαγιά.  

Αν όλη η οµάδα χρησιµοποιεί χτυπητήρια, µπορείτε να εναλλάσετε να χτυπήµατα ρυθµικά, 

µια µέθοδος που είναι πολύ αποτελεσµατική σε λεπτή καύσιµη ύλη, όπως τα χόρτα. Επίσης 

µπορείτε να εναλλάσετε κάθετα χτυπήµατα µε σύρσιµο. 

∆ιαφορετικά είδη χτυπητηριών έχουν κατασκευαστεί για να χρησιµοποιηθούν στις πιο κοινές 

πυρκαγιές. Χτυπητήρια µε επίπεδη κεφαλή είναι κατάλληλα για χόρτα. Χτυπητήρια µε 

πλεγµατική ή µεταλλική κεφαλή είναι κατάλληλα για θάµνους. 

∆ιαλέξτε προσεκτικά το χτυπητήρι επειδή κάποιος τύπος που είναι καλός για έναν 

συγκεκριµένο σκοπό, είναι ακατάλληλος για κάποιον άλλο. Για παράδειγµα, αυτά που έχουν 

πλεγµατική ή µεταλλική κεφαλή µε ενσωµατωµένα µικρά ξυστήρια δεν πρέπει να 
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χρησιµοποιούνται σε χόρτα επειδή πιάνονται καύτρες που µπορούν να εξαπλώσουν την 

πυρκαγιά.  

Αν οι φλόγες είναι άνω του προτεινόµενου εύρους (> 1,5 µέτρα), θα πρέπει να σταµατήσετε 

και να επανεκτιµήσετε τι είδους εργαλεία και τακτικές πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Άλλοτε, 

η ξηρασία επιτάσσει επανεκτίµηση της κατάστασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορείτε να 

συνδυάσετε τα χτυπητήρια µε τις αντλίες νερού των σακιδίων σας. Μια καλή τακτική είναι 

να ψεκάζετε τη βλάστηση µπροστά από τα χτυπητήρια έτσι ώστε η ένταση της φωτιάς να 

µειωθεί σε τέτοιο βαθµό που τα χτυπητήρια να µπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

 

 

Εργαλεία σκαπτικά, κοπτικά και απόξεσης. 

 

Σκαλιστήρι / Αξίνα / Εργαλείο Pulaski 

Αυτά τα εργαλεία είναι κατάλληλα για: χόρτα, κούτσουρα, ρίζες και τύρφη. 

Χρησιµοποιούνται και στα 4 στάδια κατάσβεσης. 

Αυτά τα εργαλεία χρησιµοποιούνται: 

� Σε άµεση και πλευρική προσβολή σε πυρκαγιές χαµηλής έντασης 

� Σε παράλληλη και έµµεση προσβολή σε πυρκαγιές µέτριας και υψηλής έντασης 

� Στον καθαρισµό των αντιπυρικών ζωνών από βλάστηση, κλαδιά, φυτικά 

υπολείµµατα, ρίζες και τύρφη 

� Στον περιορισµό της πυρκαγιάς και την εκκαθάριση, µε στόχο τις σηµειακές εστίες 

και τις καύτρες. 

 

 

 

Σχήµα 4.7. Σκαπτικό τσεκούρι 
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Σχήµα 4.8. Αξίνα 

 

 

Σχήµα 4.9. Αξίνα τύπου Πουλάσκι 

 

Σφυρηλάτη τσουγκράνα: 

Αυτό είναι κοπτικό εργαλείο σκαλισµού και απόξεσης µαζί. Είναι χρήσιµο για την 

αποµάκρυνση της λεπτής καύσιµης ύλης και των φυτικών υπολειµµάτων. Το ένα άκρο της 

κεφαλής έχει δόντια για σκάλισµα ενώ το άλλο άκρο είναι κοφτερό για να µπορεί να 

σκαλίζει το χώµα µέχρι το ορυκτό έδαφος. 

 

 

 

Σχήµα 4.10. Τσουγκράνα τύπου ΜακΛέοντ 
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Το Gorgui είναι ένα συνδυαστικό εργαλείο που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 

δασοπυρόσβεση. Πρακτικά συνδυάζει σφυρηλάτη τσουγκράνα, τσεκούρι και αξίνα. Ως εκ 

τούτου χρησιµοποιείται για σκάψιµο, απόξεση και κοπή.  

 

 

 

Σχήµα 4.11. Πολυχρηστικό εργαλείο τύπου Γκόργκι 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του εργαλείου είναι η ευελιξία του. Συνδυάζει τα πιο κοινά 

εργαλεία σε ένα πολύχρηστο εργαλείο χειρός που είναι κατάλληλο για διάφορα είδη 

βλάστησης και εδάφους. 

 

Σακίδιο µε αντλία νερού: 

 

Σχήµα 4.12. Σακίδιο µε αντλία νερού 
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Το σακίδιο αυτό χωράει µέχρι και 20 λίτρα νερό. Η χειροκίνητη αντλία του µπορεί να 

εκτοξεύσει το νερό σε µορφή πίδακα ή σπρέι. Τα περισσότερα σύγχρονα σακίδια 

κατασκευάζονται από εύκαµπτα υλικά. Κατά τη δασοπυρόσβεση, µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε την αντλία για: 

� Άµεση προσβολή σε πυρκαγιές χαµηλής έντασης 

� Υποστήριξη σε αυτούς που κατασκευάζουν αντιπυρική λωρίδα κατά µήκος της 

περιµέτρου της πυρκαγιάς 

� Εκκαθάριση περιοχών.  

Το άκρο της αντλίας έχει ένα ακροφύσιο µε το οποίο µπορείτε να ρυθµίσετε το νερό να 

εκτοξεύεται ως πίδακας (για µακρινές αποστάσεις) ή ως σπρέι (για κοντινές αποστάσεις). 

Πρέπει να φορτώνετε το σακίδιο στη πλάτη σας µε προσοχή. Αν γίνεται, ζητήστε από 

κάποιον να σας βοηθήσει. Σε ανώµαλο έδαφος ή απόκρυµνες πλαγιές, πρέπει να είστε πολύ 

προσεκτικοί να µην χάσετε την ισορροπία σας. 

 

Προετοιµασία εργαλείων χειρός  

 

Έλεγχος, ακονισµός και συντήρηση εργαλίων 

 

Κάθε φορά που πιάνετε ένα εργαλείο χειρός, εξετάστε το και σιγουρευτείτε ότι είναι σε καλή 

κατάσταση και ασφαλές στη χρήση. Σιγουρευτείτε ότι κανένα µέρος του εργαλείου δεν είναι 

ραγισµένο, σπασµένο ή εκτός θέσης. Σιγουρευτείτε ότι οι λεπίδες είναι κοφτερές. 

Σιγουρευτείτε ότι το εργαλείο έχει συναρµολογηθεί σωστά και ότι διαθέτετε όλα τα 

εξαρτήµατα που θα χρειαστείτε για τη σωστή χρήση του. ∆οκιµάστε τη λαβή βάζοντας την 

κεφαλή στο έδαφος και τη λαβή σε κλίση 45 µοιρών. Έπειτα, πιέστε κάθετα. 

Τα περισσότερα εργαλεία χειρός πρέπει να ακονίζονται µε λίµα. 

 

 

Σχήµα 4.13. Συντήρηση φτυαριού 

 

Σφιγκτήρας 
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� Να χρησιµοποιείτε προστατευτικό εξοπλισµό και να τηρείτε τα πρότυπα ασφάλειας 

όταν ακονίζετε εργαλεία χειρός 

� Να χρησιµοποιείτε επίπεδη λίµα µε προστατευτικό κάλυµµα όταν ακονίζετε εργαλεία 

χειρός 

� Να φοράτε γάντια 

� Να ακονίζετε µε τη λίµα σε κίνηση προς τα εµπρός, κρατώντας τη λίµα στην ίδια 

γωνία κλίσης σε κάθε ακόνισµα 

� Να ακονίζετε µε µεγάλα, ελαφρά ακονίσµατα, ασκώντας οµαλή πίεση και 

απελευθερώνοντας την πίεση καθώς τραβάτε τη λίµα προς τα πίσω 

� Όταν ακονίζετε τσεκούρια, κασάρες και το εργαλέιο Pulaskis, η κατεύθυνση του 

ακονίσµατος πρέπει να ξεκινάει από το κέντρο και να πηγαίνει προς την κοφτερή 

άκρη για να µειωθεί η πιθανότητα τραυµατισµού 

� Να καθαρίζετε τη λίµα µε συρµάτινη βούρτσα µετά από κάθε χρήση 

� Να καλύπτετε τις άκρες µε χαρτοταινία για να τις προστατέψετε από φθορά κατά την 

αποθήκευση. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε κουτιά, παλιά λάστιχα και θήκες. 

� Όταν φορτώνετε εργαλεία σε ένα όχηµα, τα προστατευτικά καλύµµατα πρέπει να 

είναι καλά ασφαλισµένα και τοποθετηµένα στο σωστό θαλαµίσκο. Αν πρέπει να 

µεταφερθούν µε εναέρια µεσα, πρέπει να είναι καλά πακεταρισµένα. 

 

Πολλές λαβές εργαλείων κατασκευάζονται από ξύλο, το οποίο είναι ελαφρύ και δυνατό, 

εύχρηστο και φθηνό. Οι ξύλινες λαβές πρέπει να συντηρούνται σωστά για να κρατήσουν 

περισσότερο και να είναι πιο ασφαλείς στον χρήστη. 

� Οι λαβές δεν πρέπει να έχουν αγριάδες, σχίζες και ραγίσµατα. Πασπαλείστε µε άµµο 

τραχιές λαβές, και απλώστε ένα λεπτό στρώµα λινελαίου ως συντηρητικό. Πότε µην 

βάφετε-βερνικώνετε τη λαβή 

� Στραβές, ραγισµένες ή φθαρµένες λαβές πρέπει να αλλάζονται πριν τη χρήση του 

εργαλείου. Κάποια εργαλεία έχουν λαβές από µέταλλο, υαλοβάµβακα ή άλλο 

συνθετικό υλικό και απαιτούν διαφορετικό τρόπο συντήρησης 

� Οι κεφαλές πρέπει να εφάπτονται γερά στις λαβές. Βάλτε µεταλλικές σφήνες για να 

στερεώσετε καλά τις κεφαλές πάνω στις λαβές. 

 

Όταν κουβαλάτε εργαλεία χειρός: 

� Κρατήστε τα κοντά στο σώµα σας µε τις λαβές να βρίσκονται παράλληλες του 

εδάφους 

� Μην τα κουβαλάτε στους ώµους. Αν κουνάτε συνεχώς τα εργαλεία, µπορεί να 

χτυπήσετε κάποιον ή να σας γλυστρήσουν και να τραυµατιστείτε 

� Θα πρέπει να κρατάτε τα εργαλεία προς τη µεριά της κατηφόρας όταν περπατάτε σε 

απόκρυµνες πλαγιές. Έτσι, αν γλιστρήσετε, θα πέσετε απλά στο έδαφους και όχι 

πάνω στο εργαλείο. 
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Ασφάλεια 

 

Τα εργαλεία χειρός είναι εύχρηστα και αποτελεσµατικά, αλλά και επικίνδυνα αν 

χρησιµοποιηθούν απρόσεκτα. 

 

Πως να µειώσετε την πιθανότητα τραυµατισµού: 

1: Προετοιµασία 

� ∆ιαλέξτε το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα µε το σκοπό της εργασίας σας 

� Σιγουρευτείτε ότι η λαβή είναι σταθερή και λειά. Μην χρησιµοποιείτε φθαρµένα 

εργαλεία 

� Ακονίστε µε λίµα τα κοπτικά µέρη των εργαλείων για να διατηρηθούν κοφτερά. Τα 

µη κοφτερά εργαλεία είναι αναποτελεσµατικά και επικίνδυνα 

� Καλύψτε τις κοφτερές άκρες όταν δεν χρησιµοποιούνται. 

2: Καθ’οδόν 

� Να δίνετε τα εργαλεία στους άλλους µε τη λαβή προς το µέρος τους 

� Να κρατάτε απόσταση 3 µέτρων όταν κουβαλάτε εργαλεία 

� Να κρατάτε τα εργαλεία σταθερά στο πλάι σας, µε τις κεφαλές µπροστά και τις 

κοφτερές άκρες µακριά από το σώµα σας 

� Ασφαλίστε τα εργαλεία όταν τα µεταφέρετε µε οχήµατα. 

3: Ασφαλής χρήση εργαλείων 

� Χρησιµοποιήστε τα εργαλεία µόνο για την προγραµµατισµένη χρήση τους 

� Να εργάζεστε σε απόσταση 3 µέτρων από τους άλλους 

� Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει γύρω σας κανείς που µπορεί να χτυπηθεί από το 

εργαλείο σας 

� Αφαιρέστε κλαδιά που κρέµονται από πάνω τα οποία µπορούν να παρεµποδίσουν την 

κίνηση του εργαλείου  

� Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις βουνοπλαγιές και στις έντονες κλίσεις 

� Όταν δεν το χρησιµοποιείτε, τοποθετείστε το εργαλείο όρθιο, µε την κεφαλή 

σφηνοµένη στο χώµα. 

4: Αποτελεσµατική χρήση 

� Κρατήστε γερά τη λαβή και βρείτε ένα γερό πάτηµα στο έδαφος 

� Να έχετε το σώµα σας σε άνετη, σταθερή στάση και να σιγουρεύεστε ότι έχετε χώρο 

να κουνήσετε το εργαλείο 

� Ξεκινήστε την κίνηση λυγίζοντας τα γόνατά σας και τραβώντας το εργαλείο προς το 

µέρος σας 

� Να έχετε το ένα σας χέρι να κρατάει σταθερά την άκρη της λαβής 

� Με το άλλο χέρι, να κρατάτε τη λαβή κοντά στην κεφαλή του εργαλείου καθ’όλη τη 

διάρκεια της κίνησης 

� Να κρατάτε τον έλεγχο της κίνησης όταν φέρνετε το εργαλείο προς τα πίσω για να µη 

χάσετε την ισορροπία και το πάτηµά σας 

� Προσπαθείστε να στοχεύετε µε ακρίβεια το σήµειο που θέλετε µε την κεφαλή του 

εργαλείου 
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� Χρησιµοποιήστε καλή τεχνική και βρείτε έναν καλό ρυθµό για να µετριάσετε την 

κούραση 

� Με παρόµοιο τρόπο γίνεται η απόξεση και το σκάλισµα, αλλά οι κινήσεις είναι 

περιορισµένες επειδή το εργαλείο το κρατάτε συνεχώς µπροστά σας. 

5: Μετά τη χρήση 

� Καλύψτε τις κοφτερές άκρες 

� Μην αφήνετε τα εργαλεία σε σηµεία όπου µπορεί κάποιος να τα πατήσει 

� Σιγουρευτείτε ότι το εργαλείο είναι ακόµα σε καλή κατάσταση πριν το βάλετε στην 

αποθήκη. 

 

 

Αντιπυρική ζώνη / Κατασκευή αντιπυρικής λωρίδας 

 

Η αντιπυρική ζώνη είναι ένας συλλογικός όρος που περιγράφει όλα τα τεχνητά και φυσικά 

φράγµατα που εµποδίζουν την εξάπλωση πυρκαγιών, όπως ποτάµια, λίµνες, βράχους, 

δρόµους, κανάλια και περιοχές µε αραιή βλάστηση. 

Η αντιπυρική λωρίδα (γραµµή) είναι ένα µέρος της αντιπυρικής ζώνης όπου έχουν αφαιρεθεί 

όλη η καύσιµη ύλη και το χώµα έχει σκαφτεί µέχρι το ορυκτό έδαφος. Μια αντιπυρική 

λωρίδα κατασκευάζεται για δύο λόγους: 

� Για να δηµιουργηθεί µια ασφαλής λωρίδα γης απ’όπου µπορεί να ξεκινήσει η 

αφαίρεση της καύσιµης ύλης που βρίσκεται ανάµεσα στη λωρίδα και τη φωτιά που 

πλησιάζει 

� Για να διαχωριστεί η καµένη περιοχή από την άκαυτη. 

Ουσιαστικά ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα κενό στη διάταξη της καύσιµης ύλης για να 

µην συνεχίσει να εξαπλώνεται η πυρκαγιά. Μια αντιπυρική λωρίδα µπορεί να κατασκευαστεί 

µε εργαλεία χειρός ή µηχανοκίνητο εξοπλισµό. 

 

Σχήµα 4.14. Κατασκευή αντιπυρικής γραµµης – διαχωρισµός της καύσιµης ύλης µέχρι το 

έδαφος 

 

Κάθε αντιπυρική ζώνη πρέπει να ξεκινάει από ένα ασφαλές σηµείο ελέγχου, που είναι µια 

ήδη υπάρχουσα περιοχή µε λίγη ποσότητα καύσιµης ύλης (όπως π.χ., ένας δρόµος, ένα 

βραχώδες σηµείο, ένα ποτάµι ή µια ήδη καµένη περιοχή) η οποία θα εµποδίσει την πυρκαγιά 

από το να περάσει γύρω από τα άκρα της αντιπυρικής ζώνης. Το ασφαλές σηµείο ελέγχου 

πρέπει επίσης να είναι µια ζώνη ασφαλείας για τους πυροσβέστες σε περίπτωση που η 

πυρκαγιά ενταθεί υπερβολικά.  

1 ½ х ύψος 

Οργανικό έδαφος 
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Βασικές τεχνικές κατασκευής αντιπυρικών λωρίδων: 3 έως 8 δασοπυροσβέστες δουλεύουν 

οµαδικά. 

 

Βήµα 1
ο
: Κόψτε τη βλάστηση µέχρι την επιφάνεια του εδάφους. 

Βήµα 2
ο
: Αποµακρύνετε τη κοµµένη βλάστηση από την περίµετρο της πυρκαγιάς. 

Βήµα 3
ο
: Αποµακρύνετε την επιφανειακή καύσιµη ύλη. 

Βήµα 4
ο
: Αρχίστε να σκάβετε το υπέδαφος. 

Βήµα 5
ο
: Αφαιρέστε την εδαφική καύσιµη ύλη. 

Βήµα 6
ο
: ∆ουλεύετε µέχρι να φανεί το ορυκτό έδαφος. 

 

Οµαδική κατασκευή αντιπυρικής λωρίδας 

Όταν δουλεύετε σαν οµάδα για την κατασκευή λωρίδας, κάθε µέλος της οµάδας είτε κόβει, 

είτε σκάβει, είτε αποµακρύνει τη βλάστηση για φτάσει η λωρίδα µέχρι το ορυκτό έδαφος. 

 

 

Σχήµα 4.15. Κατασκευή αντιπυρικής γραµµής µε χειρονακτικά εργαλεία 

 

Συχνά σε κάθε βήµα χρησιµοποιούνται διαφορετικά εργαλεία. Αρχικά κόβονται µικρά 

δέντρα, θάµνοι και κλαδιά για δηµιουργηθεί ένα πέρασµα. Έπειτα, το χώµα σκάβεται µέχρι 

το ορυκτό έδαφος. Τυχόν υλικά που βρίσκονται από τη πλευρά της πυρκαγιάς πρέπει να 

αποµακρύνονται. 

Μερικές φορές χρησιµοποιούνται αλυσοπρίονα για να κοπούν δέντρα και βλάστηση. Μόνο 

ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα πρέπει να χειρίζονται αλυσοπρίονα. Αν βρίσκεστε κοντά σε 

ενεργό αλυσοπρίονο, πρέπει να κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 2 δέντρων όταν κόβονται 

δέντρα, και απόσταση 5 µέτρων όταν κόβονται υλικά κοντά στο εδάφος. 

Το τελευταίο µέλος της οµάδας πρέπει να ελέγχει αν η αντιπυρική λωρίδα κατασκευάστηκε 

σωστά. Η λωρίδα πρέπει να περιπολείται για να µην τύχει η πυρκαγιά να τη διασχίσει. Είναι 

απαραίτητη η συνεχής επικοινωνία µε τους συναδέλφους σας, τον επόπτη και την οµάδα σας.  

Πρέπει να σκάψετε βαθιά και να σπάσετε τη διάταξη της εδαφικής καύσιµης ύλης. Συνήθως 

η κύρια έρπουσα πυρκαγιά χτυπάει πρώτη πάνω στη λωρίδα. Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι 

έχετε σκάψει πέρα από τις ρίζες και έχετε φτάσει µέχρι το ορυκτό έδαφος, αποτρέποντας 

τυχόν υποβόσκουσες φωτιές από το να διασχίσουν τη λωρίδα. 

(1) Ορισµός διεύθυνσης γραµµής 

(2) Αρχηγός οµάδας  

(3 & 4) Οµάδα καθαρισµού γραµµης 

(5) Έλεγχος 



 16

 

 

Σχήµα 4.16. Κατασκευή αντιπυρικής γραµµής – διαχωρισµός/αποµάκρυνση καύσιµης ύλης 

και αφλεκτική καύση 

 

Πλάτος αντιπυρικής λωρίδας 

Οτιδήποτε επηρεάζει τη συµπεριφορά του πυρός πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν όταν καθορίζεται 

το πλάτος της αντιπυρικής λωρίδας. Όσο πιο έντονα ή γρηγορότερα καίει µια πυρκαγιά, τόσο 

πλατύτερη πρέπει να είναι η λωρίδα. Έξι παράγοντες καθορίζουν το κατάλληλο πλάτος της 

λωρίδας. 

� Καύσιµη ύλη – Το είδος της ύλης, το ύψος της, η πυκνότητά της, το µέγεθός της και 

η κατάστασή της καθορίζουν το πλάτος της λωρίδας 

� Κλίση εδάφους και τοπογραφία – Μια αντιπυρική λωρίδα που κατασκευάζεται 

ανηφορικά της πυρκαγιάς πρέπει να έχει πλάτος ανάλογο της κλίσης του εδάφους. 

Αυτό επειδή µια πυρκαγιά καίει πιο γρήγορα και πιο έντονα όσο αυξάνεται η κλίση. 

Όταν µια αντιπυρική λωρίδα κατασκευάζεται κατηφορικά της πυρκαγιάς, το πλάτος 

δεν καθορίζεται τόσο από την κλίση του εδάφους, όσο από την ανάγκη για την 

παρουσία µιας τάφρου. Όσο πιο απόκρυµνη η πλαγιά, τόσο πλατύτερη και 

βαθύτερη πρέπει να είναι η τάφρος. Η κατασκευή µιας τάφρου χρειάζεται για να 

µην προσπεράσουν την αντιπυρική ζώνη καύτρες που κατρακυλάνε 

� Καιρικές συνθήκες – Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την ένταση της πυρκαγιάς. 

Όσο πιο έντονη, τόσο πλατύτερη πρέπει να είναι η λωρίδα 

� Μέρος της πυρκαγιάς που τίθεται υπό έλεγχο – Η πυρκαγιά καίει περισσότερο στο 

µέτωπο. Οι πλευρές γενικά καίνε µε µικρότερη ένταση. Αυτό επιτάσσει τη 

κατασκευή πλατύτερης λωρίδας στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

� Μέγεθος της πυρκαγιάς – Όσο πιο µεγάλη, και κατ’επέκταση όσο περισσότερη 

θερµότητα παράγεται, τόσο πλατύτερη πρέπει να είναι η λωρίδα 

� ∆υνατότητα καταβροχής – Το πλάτος της λωρίδας µπορεί να γίνει µικρότερο αν 

υπάρχει διαθέσιµο νερό για να καταβρέξετε την καύσιµη ύλη.  

 

∆ασικός τάπητας 

Ρίζες / τύρφη 

Οργανικό έδαφος 
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Πίνακας 4.3. Υποδείξεις πλάτους αντιπυρικής λωρίδας 

 

Είδος καύσιµης ύλης Πλάτος σκαµµένης 

περιοχής 

Πλάτος εκτεθειµένου 

ορυκτού εδάφους 

Χόρτα  0,5 – 1 µέτρο 0,5 – 1 µέτρο 

Θάµνοι / Ξηρά κατακείµενα 

κλαδιά 

1 – 3,5 µέτρα 0,2 – 1 µέτρο 

Κούτσουρα  6 µέτρα 1 µέτρο 

Τύρφη / Ρίζες 0,5 µέτρα 0,5 µέτρα 

Σχήµα 4.17. Πλάτος αντιπυρική λωρίδας 

 

Πίνακας 4.4. Σχέση µεταξύ καύσιµης ύλης και πλάτους λωρίδας 

 

Χαρακτηριστικά καύσιµης ύλης Συσχετισµός πλάτους αντιπυρικής 

λωρίδας 

Είδος  Κάποιου είδους καύσιµη ύλη καίγεται 

εντονότερα από άλλες λόγω της 

περιεκτικότητας τους σε έλαια. Όσο πιο 

έντονα καίγεται, τόσο πλατύτερη πρέπει να 

είναι η λωρίδα 

Ύψος και πυκνότητα  Όσο πιο υψηλή και πυκνή η καύσιµη ύλη, 

τόσο ψηλότερα και εντονότερα καίνε οι 

φλόγες, και η λωρίδα πρέπει να πλατύνει 

αναλόγως 

Κόψιµο δένδρων 

1
1/2 

x ύψος 

Αποµάκρυνση 

θάµνων 1
1/2 

x 

ύψος 

Αποµάκρυνση 

χόρτων 1
1/2 

x ύψος 
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Μέγεθος  Καύσιµη ύλη µεγάλων διαστάσεων όπως 

κούτσουρα, µεγάλα κλαδιά και θάµνους µε 

παχιά κλαδιά δεν αναφλέγονται εύκολα. 

Όταν αναφλέγονται όµως, καίνε έντονα για 

πολλή ώρα και οι λωρίδες πρέπει να είναι 

πλατιές 

Κατάσταση  Η κατάσταση της καύσιµης ύλης (είτε ξηρή, 

είτε χλωρή) επηρεάζει την ένταση της 

πυρκαγιάς. Όσο πιο ξερή η ύλη, τόσο πιο 

έντονη η φωτιά, και η λωρίδα πρέπει να είναι 

αναλόγως πλατύτερη 

 

Τοποθεσία αντιπυρικής λωρίδας 

Η τοποθεσία όπου θα κατασκευαστεί µια αντιπυρική λωρίδα αποφασίζεται συνήθως από τον 

αρχηγό της οµάδας, ο οποίος θα εξετάσει: 

• Πού πρέπει να κατασκευαστεί; 

• Πόσο πλατιά πρέπει να είναι; 

• Ποια µέθοδος θα εφαρµοστεί; 

• Υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι για να κατασκευαστεί και να αντέξει η αντιπυρική 

λωρίδα; 

• Ποιος είναι ο ρυθµός εξάπλωσης και η ένταση της πυρκαγιάς; 

• Τι θα υπάρξει µπροστά µας; 

• Ποιο είναι το ευκολότερο πέρασµα για τους δασοπυροσβέστες; 

• Υπάρχουν ήδη υπάρχοντα αντιπυρικά φράγµατα; 

• Πώς είναι η µορφολογιά του εδάφους και τι είδους βλάστηση κυριαρχεί; 

 

Η επιτυχία της αποστολής συχνά εξαρτάται από το που και πως κατασκευάζεται η αντιπυρική 

λωρίδα. 

Καύσιµη ύλη µεγάλων διαστάσεων και απότοµες πλαγιές πρέπει να αποφεύγονται αν γίνεται. 

Αν η περίµετρος της πυρκαγιάς έχει ανώµαλο σχήµα, µπορείτε να κατασκευάσετε απλά µια 

ευθεία αντιπυρική λωρίδα, αντί για µια λωρίδα που ακολουθεί το σχήµα της περιµέτρου.  
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Η αποτελεσµατικότητα της αντιπυρικής λωρίδας εξαρτάται από την τοποθεσία της σε 

σχέση µε την καύσιµη ύλη και τη µορφολογία του εδάφους 

Να ξέρετε τι θα υπάρξει µπροστά σας Όταν ξέρετε εκ των προταίρων τις συνθήκες 

που θα προκύψουν, µειώνετε τις πιθανότητες 

να πάνε χαµένες οι προσπάθειες της οµάδας. 

Συχνά χρειάζεται µια περιπολία της 

περιοχής.  

Ακολουθείστε το δρόµο της µικρότερης 

αντίστασης 

Ο χρόνος είναι πολύτιµος και η ενέργεια 

πρέπει να κρατιέται όσο περισσότερο γίνεται. 

Συχνά το πιο σηµαντικό κοµµάτι στην 

κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων είναι το 

σκάψιµο µέχρι το ορυκτό έδαφος. 

Αναζητήστε περιοχές µε αβαθή οργανικά 

στρώµατα καύσιµης ύλης. 

Χρησιµοποιήστε ήδη υπάρχοντα φυσικά και 

τεχνητά εµπόδια 

Τα ρυάκια, τα µονοπάτια, οι δρόµοι και οι 

περιοχές µε αραιή βλάστηση κερδίσουν 

χρόνο και ευνοούν την αποδοτικότητα. 

Αποφύγετε καύσιµη ύλη µεγάλων 

διαστάσεων 

Προσπαθείστε να κατασκευάσετε την 

αντιπυρική λωρίδα ανάµεσα στην καύσιµη 

ύλη µεγάλων διαστάσεων και στην πυρκαγιά 

Αποφύγετε τα πιο απότοµα µέρη των 

πλαγιών 

Οι τάφροι που κατασκευάζετε για να 

παγιδέψετε καύτρες που κατρακυλάνε πρέπει 

να είναι πλατιές και βαθιές.  

 

 

Σύνοψη γενικών κανόνων 

� Καθαρίστε τη βλάστηση σε πλάτος 1,5 φορές το ύψος της περιβάλλουσας βλάστησης 

ή 2,5 φορές το προσδοκόµενο µήκος φλόγας 

� Περίπου 30-60 εκαστοστά ορυκτού εδάφους πρέπει να είναι εκτεθειµένο 

� Σε πυκνή βλάστηση µπορεί να χρειαστεί µεγαλύτερο πλάτος προς καθαρισµό 

� Σε έντονες πυρκαγιές, πρέπει να αποµακρύνετε µεγάλη ποσότητα επιφανειακής 

καύσιµης ύλης για να καταστεί αποτελεσµατική η αντιπυρική λωρίδα 

� Όταν κατασκευάζετε αντιπυρική λωρίδα πάνω στην περίµετρο της πυρκαγιάς, διώξτε 

µακριά όλα τα άκαυτα κλαδιά, και σπρώξτε όλες τις αποξεσµένες επιφανειακές ύλες 

µέσα στην καµένη περιοχή (µειώνει τη πιθανότητα να απλωθούν καύτρες στην 

άκαυτη περιοχή) 

� Αν υπάρχει κίνδυνος να πιάσουν φωτιά η επικόρυφη καύσιµη ύλη, κόψτε και 

αποµακρύνετε τα χαµηλά κλαδιά από τα δέντρα και από τις δύο πλευρές της λωρίδας. 

 

Συµβουλές όταν κατασκευάζετε µια αντιπυρική λωρίδα 

� Επικεντρωθείτε στα σηµεία όπου είναι πιθανό να ξεφύγει η πυρκαγιά. 

� Φτιάξτε µικρή αντιπυρική λωρίδα όποτε είναι δυνατό 

� Αποφύγετε τις απότοµες γωνίες 

� Ενσωµατώστε φυσικά ή τεχνητά φράγµατα όπως δρόµους και ρυάκια 
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� Όσο είναι δυαντό, κατασκευάστε τη λωρίδα σε περιοχές ανοιχτές και χωρίς πυκνή 

βλάστηση 

� Να προσέχετε τυχόν µεταβολές του ανέµου 

� Όποτε µπορείτε, προστατέψτε τις πλέον επικίνδυνες καύσιµες ύλες, όπως πεσµένα 

δέντρα, κρατώντας τα έξω από την αντιπυρική λωρίδα 

� Περικυκλώστε ολόκληρες περιοχές µε πολλές σηµειακές εστίες όταν δεν είναι 

πρακτικό να κατασκευάζετε µια λωρίδα για κάθε εστία 

� Σκάψτε τάφρο σε σχήµα V για να παγιδέψετε την καύσιµη ύλη 

� Βάλτε τα κούτσουρα παράλληλα µε την κλίση του εδάφους για να µην κυλίσουν 

πάνω από την αντιπυρική λωρίδα 

� Προσοχή στα κοντάρια και τους δοκούς, είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα και ασταθή 

� Οι λωρίδες πρέπει να σκάβονται µακρία από προεξέχοντα κλαδιά που καίγονται, 

ώστε όταν κοπούν να πέσουν εντός της περιµέτρου της αντιπυρικής λωρίδας 

� Αν αδυνατείτε να κόψετε προεξέχοντα κλαδιά, αποµακρύνετε όλη την καύσιµη ύλη 

γύρω από τη βάση του φυτού 

� Ολοκληρώστε την αντιπυρική ζώνη ενώνοντας τµήµατα αντιπυρικών λωρίδων. 

 

Εκκαθάριση και περιπολία 

Η εκκαθάριση περιλαµβάνει την κατάσβεση της πυρκαγιάς εφόσον έχει περιοριστεί. 

Σιγουρευτείτε ότι η πυρκαγιά έχει σβήσει εντελώς πριν αποχωρήσετε. 

Εφόσον η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, η περιπολία αρχίζει επί τόπου. 

Περιπολία 

� Χρησιµοποιήστε όλες σας τις αισθήσεις για να ανιχνεύσετε τυχόν εστίες που 

παρέµειναν. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνετε στις υποβόσκουσες φωτιές που σιγοκαίνε 

το έδαφος 

� Κάντε περιπολία από έξω προς τα µέσα. Πρώτα σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν 

εστίες που ξέφυγαν ή πάνε να διασχίζουν την αντιπυρική λωρίδα. Έπειτα µπείτε 

προς τα µέσα µέχρι να δείτε ότι µια επαρκής έκταση έχει κατασβεστεί εξ 

ολοκλήρου 

� Επικοινωνείτε συνεχώς µε τους συναδέφλους σας και την οµάδα σας 

� Κατά την περιπολία, µην πατάτε σε καυτά σηµεία όπου υποβόσκει φλόγα, ούτε σε 

τρύπες που δηµιουργήθηκαν από πυρκαγιές εδάφους 

� Συνεχίστε την περιπολία για τουλάχιστον 48 ώρες σε περιόδους ξηρασίας και να 

ελέγχετε τακτικά την περιοχή για τις επόµενες εβδοµάδες, ειδικά όταν δυναµώνει ο 

άνεµος. 
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Σχήµα 4.18.. Κίνδυνος διάδοσης αφλεκτικής καύσης 

 

Εκκαθάριση 

 

Το ζητούµενο της εκκαθάρισης είναι να σβηστεί η πυρκαγιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Χρησιµοποιούνται και οι 3 µέθοδοι που σπάνε το τρίγωνο της φωτιάς: αποµάκρυνση 

καύσιµης ύλης, αφαίρεση θερµότητας και στέρηση οξυγόνου. Περεταίρω βελτιώσεις στην 

αντιπυρική λωρίδα είναι επίσης χρήσιµες. 

Προχωρώντας προς τα µέσα κρατώντας εργαλεία σκαπτικά, κοπτικά, απόξεσης και 

ψεκασµού. 

� Αποµακρύνετε όση καύσιµη ύλη απέµεινε από την αντιπυρική λωρίδα, όπως ξηρή 

βλάστηση, µερικώς καµένα χόρτα και θάµνους 

� Τσεκάρετε αν υπάρχουν ρίζες που έχουν διασχίσει τη λωρίδα 

� Αφήστε να καούν ή κάψτε µόνοι σας τυχόν καύσιµες ύλες κοντά στη λωρίδα 

� Σβήστε σηµειακές εστιές κοντά στη λωρίδα 

� Ρίξτε κάτω τις καύτρες από τα δέντρα 

� Σπρώξτε τις καύτρες στο καµένο έδαφος 

� Σκάψτε για να σπάσετε υποβόσκουσες πυρκαγιές και εδάφους. Βρέξτε τις καύτρες µε 

νερό και καλύψτε τις µε χώµα 

� Ελέγξτε κούτσουρα, κορµούς και ρίζες για τυχόν φλόγα ή καύση κάτω από ή µέσα 

από το φλοιό 

� Σκάψτε µέχρι το ορυκτό έδαφος, γύρω από υποβόσκουσες φωτιές, για να τις 

αποµονώσετε από την υπόλοιπη καύσιµη ύλη 

� Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός και νερό για να διαβρέξετε τις φλόγες 

� Σπρώξτε µέσα στο χώµα των πλαγιών καύσιµη ύλη που µπορεί να κυλίσει και να βγει 

έξω από την αντιπυρική λωρίδα. 

� Ελέγξτε τη θερµότητα πριν αποχωρήσετε. 

 

Οργανικό έδαφος 
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Υποδείξεις τοποθεσίας αντιπυρικής λωρίδας 

Όταν πρέπει να αποφασιστεί που θα κατασκευαστεί η λωρίδα, τα ακόλουθα λαµβάνονται 

υπ’όψιν: 

� Η ασφάλεια του προσωπικού 

� Η απόσταση από την πυρκαγιά, ώστε να προλάβει η λωρίδα να κατασκευαστεί 

� Ένας επαρκής χρόνος για να µπορέσουν οι δασοπυροσβέστες να κατασκευάσουν 

λωρίδες αλλά και να κάνουν και άλλες παραπλήσιες εργασίες, όπως η κοπή κλαδιών 

που προεξέχουν 

� Η δυνατότητα να κατασκευαστεί η λώριδα όσο µικρότερη και πρακτική γίνεται, 

επωφελόυµενη από την τοπογραφία 

� Η επιλογή των ευκολότερων περασµάτων που δεν θυσιάζουν υπερβολική 

πρακτικότητα και πόρους 

� Η αποφυγή απότοµων γωνιών στη λωρίδα 

� Η παρουσιά φυσικών και τεχνητών φραγµάτων  

� Η διαθεσιµότητα βαρέων µηχανηµάτων 

� Η παρουσία πολλών σηµειακών εστίων, που καθιστούν µη πρακτική την 

περικύκλωση κάθε µιας εστίας µε τη δική της αντιπυρική λωρίδα 

� Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η πολιτική του φορέα δασοπυρόσβεσης. 

 

Υποδείξεις κατασκευής αντιπυρικής λωρίδας 

� Μην πλατύνετε τη λωρίδα περισσότερο απ’όσο χρειάζεται 

� Σκάψτε παντού µέχρι το ορυκτό έδαφος, όπου πρακτικά ωφελεί 

� Αποµακρύνετε τα υλικά υπολείµµατα της λωρίδας έξω από αυτήν 

� Σκορπίστε τυχόν καύτρες µέσα στην καµένη περιοχή 

� Αν είστε κατηφορικά, φτιάξτε µια τάφρο για να παγιδέψετε υλικά που κατρακυλάνε 

� Ενισχύστε την αποτελεσµατικότητα της λωρίδας ρίχοντας χώµα η νερό σε κοντινές 

εστίες 

� Καλύψτε άκαυτα σάπια κούτσουρα και κορµούς που βρίσκονται έξω από τη λωρίδα 

µε χώµα ή νερό 

� Κόψτε τυχόν προεξέχοντα κλαδιά φυτών κοντά στη λωρίδα, αν έχετε χρόνο 

� Κατασκευάστε λωρίδες κοντά στη περίµετρο της πυρκαγιάς αν δεν διακυβεύεται η 

ασφάλεια 

� Όταν κατασκευάζετε λωρίδα ανηφορικά, το αντιπύρ πρέπει να ξεκινάει από ψηλά 

� Άµα µπορείτε, βάλτε το ένα σας πόδι στην καµένη περιοχή.  
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Βιβλιογραφία 

 

 

Αποποίηση ευθύνης 

 

Κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των ανωτέρω 

πληροφοριών, βασισµένες σε τρέχουσες πρακτικές οι οποίες θεωρούνται αρµοστές από το 

Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης ∆ασικών Πυρκαγιών, τον ∆ιεθνή Όµιλο Πυρόσβεσης 

και ∆ιάσωσης και την «Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης Υπαίθρου (σε συνεργασία µε τους 

“EuroFire Partners”) κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους. ∆εν έχουν σκοπό να είναι πλήρεις 

και ενδελεχείς, και το περιεχόµενό τους είναι ανοιχτό σε κάθε αναθεώρηση. 

Οι πληροφορίες παρέχονται µόνο για γενικούς πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει να 

στηρίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Οι πληροφορίες έχουν 

συνταχθεί για να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε τους κανονισµούς και τις συστάσεις 

οποιουδήποτε φορέα, καθώς και µε τις επαγγελµατικές συµβουλές του σχετικού οργανισµού. 

Το άτοµο ή ο όµιλος που διαβάζει αυτές τις πληροφορίες αναλαµβάνει την ευθύνη να εκτιµά 

κάθε κίνδυνο που πιθανόν να ενέχει οποιαδήποτε ενέργεια. 

Οι πληροφορίες προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και, εκτός και 

αν δηλώνεται ρητά ή µε ενυπόγραφη συµφωνία, επιτρέπεται µόνο να χρησιµοποιήσετε ή να 

αντιγράψετε αυτές τις πληροφορίες για προσωπική, µη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον 

αποδώσετε την προσφυή αναγνώριση (credit) στο δηµιουργό του υλικού. 

Η παροχή αυτών των πληροφοριών και η χρήση αυτών διέπονται και ερµηνεύονται σύµφωνα 

µε τους νόµους της Σκωτίας, και όλοι οι χρήστες αυτών των πληροφοριών συναινούν 

αµετάκλητα στη νοµοθετική δικαιοδοσία των σκοτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά 

αξιώσεις ή άλλες ενέργειες που συνδέονται µε τις πληροφορίες αυτές ή τη χρήση τους. 

 

 


