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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

Άλεκνο είλαη ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο πνπ θηλείηαη ζε ζρέζε κε ην 

έδαθνο. Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλέκνπ είλαη ε έληαζε, ε 
δηεύζπλζε ηνπ θαη ε ύπαξμε ξηπώλ (εμάξζεσλ) ή δηλώλ. 
Η νξηδόληηα θαη ε θαηαθόξπθε ζπληζηώζα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά κίαο δαζηθήο ππξθαγηάο. 
Μεηξάηαη ζε κέηξα αλά δεπηεξόιεπην (m/sec) ή, εκπεηξηθά, κε ηελ 
θιίκαθα Μπνθόξ, ε νπνία θαηαηάζζεη ηνλ άλεκν αλάινγα κε ηηο 
ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηα αληηθείκελα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο. Αθξηβέζηεξα, ε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 
αλέκνπ κεηξηέηαη κε ηε ρξήζε θππεινθόξσλ αλεκόκεηξσλ (ζρήκα 1).   

Η δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε αλεκνδείθηε 
(ζρήκα 2), ν νπνίνο ζηξέθεηαη, έηζη ώζηε λα δείρλεη ην ζεκείν ηνπ 
νξίδνληα, από ην νπνίν έξρεηαη ν άλεκνο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, αλ ν 

αλεκνδείθηεο δείρλεη ην βνξξά ζεκαίλεη όηη πλέεη βόξεηνο άλεκνο. 
Απινύζηεξα κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ κε 
κία ειαθξηά πιαζηηθή ηαηλία. Εάλ θξαηήζνπκε ην έλα άθξν ηεο, ε ηαηλία 
κεηαθηλείηαη πξνο ηα εθεί πνπ πλέεη ν άλεκνο, νπόηε ην ρέξη καο 

ιεηηνπξγεί σο αλεκνδείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηεύζπλζεο ηνπ 
αλέκνπ. 

 

Ο άλεκνο επεξεάδεη ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο κε πνιινύο ηξόπνπο: 

1. Απνκαθξύλεη ηελ πγξαζία από ηελ πεξηνρή, επηηπγράλνληαο ηε μήξαλζε ηεο θαύζηκεο ύιεο. 
2. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ππξθαγηάο, ν άλεκνο βνεζά ηελ θαύζε απμάλνληαο ηελ παξνρή νμπγόλνπ. 
3. Σπληειεί ζηε δηάδνζε ηεο, κεηαθέξνληαο αθελόο ζεξκόηεηα θαη θαηόκελα θνκκάηηα ύιεο ζε ηκήκαηα 

ηνπ ρώξνπ πνπ είλαη ελ δπλάκεη θαύζηκε ύιε θαη, αθεηέξνπ, θηάλνληαο ηηο θιόγεο πιεζηέζηεξα ζηελ 
άθαπηε ύιε, κπξνζηά από ην  κέησπν ηεο ππξθαγηάο.                                                                    

4. Η δηεύζπλζε εμάπισζεο κίαο δαζηθήο ππξθαγηάο θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηε δηεύζπλζε ηνπ 
αλέκνπ.                          

Από ηα πξνεγνύκελα, εύθνια θαηαιαβαίλνπκε γηαηί ην ζρέδην αληηκεηώπηζεο 
(ειέγρνπ) κίαο δαζηθήο ππξθαγηάο βαζίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηνλ άλεκν πνπ 

πλέεη ζηελ πιεγείζα πεξηνρή. 

Ο άλεκνο είλαη ε αηκνζθαηξηθή παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηελ 

εμέιημε θαη γεληθά ηε ζπκπεξηθνξά κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο. Εκθαλίδεη δε ηε 
κεγαιύηεξε κεηαβιεηόηεηα θαη ειάρηζηε πξνβιεςηκόηεηα ζε ζρέζε κε ηηο 
ππόινηπεο κεηεσξνινγηθέο  παξακέηξνπο. 

Εηδηθόηεξα, ν άλεκνο θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο επεξεάδεηαη από ηελ 
ηνπνγξαθία θαζώο θαη ηελ ηνπηθή ζέξκαλζε ή ςύμε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο ή ηεο λύρηαο αληίζηνηρα. 

  

  

  

 



2. ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΡΟΗ ΣΟΤ ΑΝΕΜΟΤ 
Η ηνπνγξαθία επηδξά ζην πεδίν ξνήο ηνπ αλέκνπ, δεκηνπξγώληαο απμνκεηώζεηο ζηελ έληαζε ηνπ, κεηαβνιή 

ζηελ δηεύζπλζε ηνπ θαη γεληθά ηνπηθέο θπθινθνξίεο 
πνπ είλαη δύζθνιν λα πξνβιεθζνύλ. 

Δίλεο δεκηνπξγνύληαη: 

•  θαζώο ν άλεκνο πλέεη ζε πεξηνρέο κε έληνλν 
αλάγιπθν, πάλσ θαη γύξσ από δηάθνξα εκπόδηα 

(ζρήκα 3), κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη 
ζεκαληηθά ε έληαζε θαη ε δηεύζπλζε ηνπ. 

• ιόγσ ζέξκαλζεο ηνπ εδάθνπο (ζρήκα 4), κε 
απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ 
(ξηπέο) από πςειά πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο.    

• όηαλ ηζρπξόο άλεκνο θαλαιίδεηαη δηεξρόκελνο από θαξάγγηα (ζρήκα 5). Η ξνή ηνπ αλέκνπ πάλσ από έλα 

βνπλό επεξεάδεηαη από ην ζρήκα ηνπ Οξεηλνύ θξαγκνύ θαη από ηελ έληαζε θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. 
Όηαλ έρνπκε αλέκνπο κέηξηαο έληαζεο, ε ξνή ηνπ αέξα δε δηαηαξάζζεηαη νπζηαζηηθά. Όηαλ όκσο, έρνπκε 
πςειόηεξεο ηαρύηεηεο αλέκνπ θαη βνπλά κε απόηνκεο πιαγηέο, ηόηε δεκηνπξγνύληαη δίλεο ζηελ ππήλεκε 
πιεπξά ηνπ νξεηλνύ θξαγκνύ (ζρήκα 6). Επηπιένλ, παξαηεξνύληαη ζπρλά άλεκνη πνπ αλεβαίλνπλ θαηά κήθνο 

ηεο ππήλεκεο πιαγηάο, νη νπνίνη θαη ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή θπθινθνξία ηεο πεξηνρήο. 
Σπρλά, όηαλ ν άλεκνο δηέξρεηαη από πςεινύο νξεηλνύο θξαγκνύο, δεκηνπξγεί ζηελ ππήλεκε πιεπξά ζεξκό 
θαη μεξό "θαηαβάηε" άλεκν (ζρήκα 7). Ο άλεκνο απηόο θαιείηαη "ιίβαο" (ηύπνπ foehn) θαη κεηώλεη ζεκαληηθά 

ηελ ζρεηηθή πγξαζία, απμάλνληαο ηελ ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο από ηελ νπνία δηέξρεηαη. Δεκηνπξγνύληαη, 
επνκέλσο, ζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηελ εθδήισζε θαη επέθηαζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

Οη πεξηπηώζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγνύλ ηνπηθέο θπθινθνξίεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
εμέιημε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο. Οη επηθεθαιήο ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκνύλ ηηο 
ηδηαηηεξόηεηεο πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη ην πεδίν ξνήο ηνπ αλέκνπ, θαζώο θαη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, ώζηε 

λα γίλεηαη νξζόηεξε ρξήζε ησλ δπλάκεσλ δαζνππξόζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θαηάζβεζε κηαο 

δαζηθήο ππξθαγηάο. 
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