
 1 

Η ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ηνπ 2007 ζηελ Διιάδα 

 

Αζαλαζίνπ Μηιηηάδεο1, Ξαλζφπνπινο Γαβξηήι2 

 
1 Πεξηβαιινληνιφγνο – M.Sc. Πξφιεςε θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ  

Θσκά Παιαηνιφγνπ 8, 13673 Αραξλαί, e-mail: envmanag@otenet.gr 

2 Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθψλ Δξεπλψλ 

Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ  

θαη Τερλνινγίαο Γαζηθψλ Πξντφλησλ  

Τέξκα Αιθκάλνο, Ηιίζηα, 115 28 Αζήλα, e-mail: gxnrtc@fria.gr 

 

Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ηελ επί ηφπνπ ζπιινγή παξαηεξήζεσλ θαη 

κεηξήζεσλ ζπκπεξηθνξάο ηεο θσηηάο θαηά ηε δηάξθεηα κεξηθψλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

δαζηθέο ππξθαγηέο ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ ηνπ 2007, ζηελ Διιάδα. Οη κεηξήζεηο 

απηέο, πνπ αθνξνχζαλ, εθηφο απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο ππξθαγηάο, ηελ κεηεσξνινγία, 

ηελ ηνπνγξαθία θαη ηελ θαχζηκε χιε, ζηε ζπλέρεηα απνδειηηψζεθαλ, ζπλδπάζηεθαλ κε 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγήζεθε κία βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 70 πεξηπηψζεηο. Γηα κέξνο απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ (Ν=20) 

φπνπ ε βιάζηεζε κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο ζακλψδεο απνηεινχκελε απφ 

αείθπιινπο πιαηχθπιινπο ζάκλνπο χςνπο 1,5-3 m, έγηλε πξφβιεςε ζπκπεξηθνξάο ηεο 

ππξθαγηάο επηθάλεηαο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο BehavePlus ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο 

ησλ ΖΠΑ, ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν θαχζηκεο χιεο ―Θακλψλεο αείθπιισλ 

πιαηχθπιισλ II (χςνο 1,5 έσο 3 m)‖ ησλ Γεκεηξαθφπνπινο θ.α. (2001), θαη 

Dimitrakopoulos (2002), ζε ειαθξά ηξνπνπνηεκέλε κνξθή. Σηε ζπλέρεηα έγηλε 

ζχγθξηζε ησλ πξνβιέςεσλ ζπκπεξηθνξάο ηεο θσηηάο κε ηηο παξαηεξήζεηο. Τα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά σο πξνο ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

BehavePlus θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ θαχζηκεο χιεο γηα ηελ πξφβιεςε 

παξφκνησλ ππξθαγηψλ ζηελ Διιάδα. 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πξνυπνζέηεη 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο εμαπιψλνληαη θαη πξφβιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα έρνπλ θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο, πνπ αζρνιείηαη κε ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο παγθνζκίσο, έρεη 

αθηεξσζεί ζηε κειέηε θαη πξφβιεςε ηεο «ζπκπεξηθνξάο» ηνπο. Έηζη, θαηά ηα 

ηειεπηαία ζαξάληα πεξίπνπ έηε έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά κνληέια πξφβιεςεο ηεο 

ηαρχηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εμάπισζεο φπσο ην κήθνο θιφγαο, ε ζεξκηθή 

έληαζε αλά κνλάδα κήθνπο κεηψπνπ, θιπ. Πξνυπφζεζε, γηα λα εθαξκνζζνχλ απηά ηα 

κνληέια ζηελ πξάμε, απνηειεί ην λα είλαη γλσζηφο ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ηνπο, θάηη πνπ 

κπνξεί λα γίλεη κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο εμάπισζεο πξαγκαηηθψλ 

ππξθαγηψλ. Ππξθαγηέο κηθξέο, θσηηέο ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο ή ζε πεξηνξηζκέλεο 

έθηαζεο αλνηθηνχο ρψξνπο κε θπζηθά θαχζηκα κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκεο γηα κηα 
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αξρηθή αμηνιφγεζε αιιά ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε βάζε ηε 

ζχγθξηζε κε πξαγκαηηθέο δαζηθέο ππξθαγηέο.  

Τν επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν ζήκεξα κνληέιν πξφβιεςεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη ην καζεκαηηθφ, εκηεκπεηξηθφ κνληέιν 

δηάδνζεο ηεο θσηηάο ηνπ Rothermel (1972). Τν κνληέιν απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο δαζηθψλ ππξθαγηψλ επηθάλεηαο ζε 

νπνηνλδήπνηε ηχπν δαζηθήο βιάζηεζεο, αξθεί απηφο λα πεξηγξαθεί κε ηε κνξθή 

αληηπξνζσπεπηηθνχ κνληέινπ θαχζηκεο χιεο (Rothermel 1972, Ξαλζφπνπινο 1990). Ζ 

επξεία απηή δπλαηφηεηα ρξήζεο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιιψλ 

ζπζηεκάησλ πξφβιεςεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ή ρσξηθήο 

πξνζνκνίσζήο ηεο εμάπισζήο ηνπο ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ βαζίδνληαη ζην 

κνληέιν ηνπ Rothermel. Τν πξψην απφ απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη ην ζχζηεκα BEHAVE 

ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο ησλ ΖΠΑ πνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1984 θαη ζήκεξα έρεη 

εμειηρζεί ζεκαληηθά θαη θέξεη ηελ νλνκαζία BehavePlus (Andrews 2007) . 

Σηε ρψξα καο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί αληηπξνζσπεπηηθά κνληέια θαχζηκεο χιεο 

γηα ηνπο θπξηφηεξνπο δαζηθνχο ηχπνπο απφ ηνπο Γεκεηξαθφπνπινο θαη άιινη (2001), 

θαη Dimitrakopoulos (2002) ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ην BehavePlus. 

Όκσο, ε αμηνπηζηία ησλ παξαπάλσ δελ είλαη γλσζηή ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

επηρεηξεζηαθά θαζψο δελ έρεη γίλεη αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζχγθξηζε κε πξαγκαηηθέο 

παξαηεξήζεηο ζπκπεξηθνξάο ππξθαγηψλ ζηε ρψξα καο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε αθξηβψο ζαλ ζηφρν ηε ζπιινγή παξαηεξήζεσλ 

ζπκπεξηθνξάο ππξθαγηψλ ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε ζχγθξηζε κε πξνβιέςεηο ηνπ 

BehavePlus θαη λα αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηία ηνπο. Οη κεγάιεο ππξθαγηέο ηνπ 2007 

απνηέιεζαλ ηελ ηδαληθή, αλ θαη ηξαγηθή, επθαηξία γηα ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ. Ζ φιε πξνζπάζεηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ηφζν 

φζνλ αθνξά ζηελ κνληεινπνίεζε ησλ ππξθαγηψλ φζν θαη ζηελ γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο εμαπιψζεθαλ. 

 

Υιηθά θαη κέζνδνη 

 

 Καηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 2007, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

Ηνχλην έσο ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2007, ηεθκεξηψζεθαλ δψδεθα δαζηθέο ππξθαγηέο ζε 

Αηηηθή, Κνξηλζία, Αραΐα, Ζιεία, Αξθαδία θαη Μεζζελία, γηα ηηο νπνίεο δηαλχζεθαλ 

πεξίπνπ 12.500 km, θπξίσο κε κνηνζηθιέηα, θαη απαηηήζεθαλ 750 ψξεο εξγαζίαο ζην 

πεδίν (Πίλαθαο 1).  

Ζ ηεθκεξίσζε ησλ ππξθαγηψλ έγηλε κε βάζε πξνζρεδηαζκέλν πξσηφθνιιν, 

ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε ηελ αλάγθε απηνπξνζηαζίαο ηνπ παξαηεξεηή. Γηα θάζε 

ππξθαγηά κεηξήζεθε ν ξπζκφο εμάπισζεο (ROSobserved) θαη ην κήθνο θιφγαο (FLobserved) 

θαη επηζεκάλζεθαλ θξίζηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο φπσο ν 

ηχπνο δαζηθήο ππξθαγηάο, ε πηζαλή κεηάδνζε κε θάθηξεο, ε πηζαλή εθδήισζε 

εθξεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε εμέιημε ζε ζηελή θνηιάδα ή θαξάγγη, θ.α.. Ταπηφρξνλα, 

κεηξήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ νη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαη 

ηεθκεξηψζεθαλ νη δαζηθνί ηχπνη βιάζηεζεο θαη ην γεσκνξθνινγηθφ αλάγιπθν ησλ 

πεξηνρψλ φπνπ εμαπιψλνληαλ ε ππξθαγηά. Ηδηαίηεξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο κειέηεο ησλ 

κέγα-ππξθαγηψλ, ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνθηήζεθε απφ ηηο πνιπήκεξεο 



 3 

εξγαζίεο πεδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηνπο, εκπινπηίζηεθε επηπιένλ κε 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα επηζθέςεσλ ζηηο 

ππξφπιεθηεο πεξηνρέο, κεηά ηελ θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηψλ. Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο 

δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο καξηπξίεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ ζηειερψλ 

δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, πξαθηηθή ε νπνία εθαξκφδεηαη δηεζλψο ζε αλάινγεο 

πεξηπηψζεηο (Byram 1954). Οη πιεξνθνξίεο απηέο ήηαλ ζρεηηθά εχθνιν λα 

αμηνινγεζνχλ, ιφγσ ηεο ζπλνιηθήο αληίιεςεο πνπ είρε απνθηεζεί απφ ηηο πνιπήκεξεο 

εξγαζίεο πεδίνπ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκεία φηαλ νη ππξθαγηέο εμειίζζνληαλ. 

 

Πίλαθαο 1: Οη δψδεθα ηεθκεξησκέλεο δαζηθέο ππξθαγηέο ηνπ 2007. 

Table 1: The twelve documented forest fires of 2007. 

Ππξθαγηά 
Έλαξμε (ώξα – 

εκεξνκελία) 

Γηάξθεηα 

(εκέξεο) 

Κακέλε 

έθηαζε (ha) 

1. Σηεθάλεο Βνησηίαο - Πάξλεζαο 19:30 - 27/06/07 3 5.045 

2. Κνπηαιάδσλ Υκεηηνχ 14:50 - 16/07/07 <1 41 

3.1 Αθξνθνξίλζνπ 16:00 - 17/07/07 <1 

1.605 
3.2  Φηιηνκνδίνπ Κνξηλζίαο 

14:30 - 18/07/07 

αλαδσπχξσζε ηεο 3.1 
2 

4. Κνπλελψλ Αηγίνπ Αραΐαο 21:30 - 23/07/2007 5 14.306 

5. Πεληέιεο Αηηηθήο 10:30 16/08/2007 <1 950 

6. Σνχινπ Μεγαιφπνιεο Αξθαδίαο 12:20 - 24/08/2007 3 

44.841 7. Παιαηνρσξίνπ Ζιείαο 14:35 - 24/08/2007 5 

8. Σέθνπια Αλδξίηζαηλαο Ζιείαο 14:30 - 24/08/2007 9 

10. Γφξηδαο Βαιηεηζίνπ Αξθαδίαο 23:00 - 24/08/2007 6 43.328 

9. Βάικεο Πελείαο Ζιείαο 17:30 - 24/08/2007 6 
43.071 

11. Κιηλδηάο Ωιέλεο Ζιείαο 01:00 - 25/08/2007 7 

 

Δηδηθφηεξα, ζην πεδίν κεηξήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ νη αθφινπζεο 

κεηαβιεηέο: α) ROSobserved ζε km/h ηνπ κεηψπνπ ή δηαθξηηψλ δαθηχισλ ηεο ππξθαγηάο 

θαη FLobserved ζε m, β) ε ζεξκνθξαζία αέξα T ζε oC κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

ζεξκνκέηξνπ, γ) ε ζρεηηθή πγξαζία αέξα (RH %) κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

πγξνκέηξνπ, δ) ε ηαρχηεηα θαη νη ξηπέο ηνπ αλέκνπ (km/h) κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

αλεκνκέηξνπ, ε) ε δηεχζπλζε αλέκνπ ζε κνίξεο απφ ηνλ Βνξξά κε ρξήζε ππμίδαο, ζη) 

ην είδνο βιάζηεζεο θαη ζηνηρεία ηνπνγξαθίαο φπσο θιίζε θαη έθζεζε ηνπ 

γεσκνξθνινγηθνχ αλάγιπθνπ, δ) θξίζηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ππξθαγηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο ή ζε ηκήκαηα απηψλ φπσο: ε πηζαλή κεηάδνζε κε 

θάθηξεο, ε εμέιημε ζε ζηελή θνηιάδα, δηάζειν ή θιεηζηφ θαξάγγη, ν ηχπνο ππξθαγηάο 

(παζεηηθή, ελεξγή, αλεμάξηεηε θψκεο ή επηθάλεηαο), ε εκθάληζε εθξεθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ε) ην αλ ε κέηξεζε αθνξνχζε ζε εμάπισζε ππξθαγηάο θαηά ηελ 

δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ή πιάγηα θαη αληίζεηα κε απηήλ  ζ) γεληθά ζηνηρεία φπσο νη 

ελέξγεηεο θαη ηα κέζα ππξφζβεζεο, θαζψο θαη νη ζπλζήθεο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ θάζε 

πεξίπησζε (π.ρ. κεξηθή νξηνζέηεζε πεξηκέηξνπ, ζέζεηο αλαδσππξψζεσλ, αδπλακία 

ειέγρνπ, χπαξμε ή φρη πεδνπφξσλ ηκεκάησλ, ζπκκεηνρή ή φρη ησλ θαηνίθσλ ζηελ 

ππξφζβεζε, θιπ). 

 Ζ θαηαγξαθή πεδίνπ αθνινπζήζεθε απφ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε 

Γεσγξαθηθφ Σχζηεκα Πιεξνθνξηψλ (ΓΣΠ) (ινγηζκηθφ ArcGIS 9.2 ArcView Single 
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User ηεο ESRI) θαη ηε δεκηνπξγία ραξηψλ ιεπηνκεξψλ ρξνληθψλ εμέιημεο ηεο θάζε 

ππξθαγηάο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κία κηθξή κειέηε πεξίπησζεο (case study) γηα θάζε 

ππξθαγηά. Σηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία κηαο ζπλνιηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ε 

νπνία θαη αλαιχζεθε.  

Μεξηθά απφ ηα επίπεδα πιεξνθνξίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην ΓΣΠ ήηαλ: α) 

ηα ζεκεία έλαξμεο ησλ ππξθαγηψλ, β) νη θαηά πξνζέγγηζε θακέλεο εθηάζεηο αλά εκέξα 

(κε κέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ 300 πεξίπνπ m) γηα ηηο ππξθαγηέο πνπ εμειίρζεθαλ γηα δχν 

ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο (πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζπλδπαζκφ ραξηψλ, δνξπθνξηθψλ 

εηθφλσλ ρακειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο FIRMS ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Maryland, ΖΠΑ, ην νπνίν αμηνπνηεί δνξπθνξηθέο εηθφλεο ηνπ  αηζζεηήξα MODIS 

Rapid Response System ηεο NASA, θαηαγξαθψλ πεδίνπ θαη καξηπξηψλ), γ) νη 

ζπλνιηθά θακέλεο εθηάζεηο (κε κέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ 10 πεξίπνπ m) ρσξίο ηελ  

απνηχπσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ άθαπησλ λεζίδσλ (απφ ράξηεο ησλ Sertit 

http://130.79.72.201/documents/greece_2007/greece_2007.html θαη Environet 

http://www.wwf.gr/storage/additional/ParnithPosterBig.jpg, δ) ηα ζεκεία – ζηάζεηο 

κεηξήζεσλ θαηά ηελ εμάπισζε ησλ ππξθαγηψλ, ε) ηα νξηδφληηα αδηκνχζηα 

παξαηήξεζεο, ζη) νη ζέζεηο ησλ κεηψπσλ, δ) ν ROSobserved κεηψπσλ θαη δαθηχισλ 

ππξθαγηάο, ε) νη πεξηνρέο κεηάδνζεο ησλ ππξθαγηψλ κε θάθηξεο, ζ) νη πεξηνρέο 

εθαξκνγήο αληηππξφο, η) νη πεξηνρέο φπνπ δηαθνξεηηθέο δαζηθέο ππξθαγηέο ελψζεθαλ 

ζε κία θιπ. 

 

 
Σρήκα 1: Κακέλεο εθηάζεηο ησλ δψδεθα ηεθκεξησκέλσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

Figure 1: Burned areas of twelve documented forest fires 

 

Οη κεηξήζεηο έγηλαλ ζε ππξθαγηέο επηθάλεηαο θαη ζε θψκεο (παζεηηθέο, 

http://130.79.72.201/documents/greece_2007/greece_2007.html
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ελεξγέο θαη αλεμάξηεηεο), ζε αείθπιια πιαηχθπιια {καθία βιάζηεζε [π.ρ. ζρίλνο 

(Pistacia lentiscus), πνπξλάξη (Quercus coccifera), θηιιχθη (Phillirea latifolia), 

θνπκαξηά (Arbutus unedo), θ.α.]}, ρφξηα, πφεο, θξχγαλα θαη ζε δάζε ραιεπίνπ πεχθεο 

θαη ειάηεο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ, έγηλε επηινγή 70 πνπ αθνξνχζαλ ζε 

εμάπισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ρσξίο ππξνζβεζηηθή παξέκβαζε, δειαδή ζε πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ππξθαγηάο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ 42 απφ απηέο πνπ αθνξνχζαλ 

ζε εμάπισζε ππξθαγηάο ζε είδε βιάζηεζεο πνπ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπηνχλ απφ 

έλαλ κφλν δαζηθφ ηχπν βιάζηεζεο. Οη ππφινηπεο 28 κεηξήζεηο (κε Local=0) ήηαλ 

κέζεο ηηκέο ROSobserved ππξθαγηάο ε νπνία δηέηξεμε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο βιάζηεζεο 

(κε δηαθνξεηηθή ηηκή ROS αλά δηαθνξεηηθφ ηχπν βιάζηεζεο). Οη 20 απφ ηηο 42 

κεηξήζεηο ROS έιαβαλ ρψξα ζε ππφξνθν αείθπιισλ πιαηχθπιισλ θαη ζε απηέο 

εζηηάζηεθε, ζε πξψηε θάζε, ν έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο πξνβιέςεσλ κε ην BehavePlus.  

Σηηο 20 απηέο κεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη ηφζν ππξθαγηέο ζε ζακλψλεο αείθπιισλ 

πιαηχθπιισλ ρσξίο αλψξνθν φζν θαη παζεηηθέο ππξθαγηέο θφκεο ζε πεπθνδάζε 

ραιεπίνπ πέπθεο κε ππφξνθν αείθπιισλ πιαηχθπιισλ ζάκλσλ. Σηηο ηειεπηαίεο ν 

ξπζκφο εμάπισζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηεο θσηηάο ζηνλ ππφξνθν 

θαζψο θφκεο αλάβνπλ ζπνξαδηθά ράξε ζηε ζεξκφηεηα ηεο θαχζεο ηνπ ππνξφθνπ 

αξθεηά κέηξα πίζσ απφ ην κέησπν (Van Wagner, 1977). 

Γηα ην δείγκα ησλ 20 κεηξήζεσλ, ε κέγηζηε παξαηεξεζείζα ηηκή ηαρχηεηαο 

εμάπισζεο ηεο θσηηάο (ROSobserved) ήηαλ 11,2 km/h, ε ειάρηζηε 0,2 km/h θαη ε κέζε 

3,48 km/h. Σηε ζπλέρεηα, κε ην ζχζηεκα BehavePlus (v. 3.0.2), ππνινγίζηεθαλ ηηκέο 

ηαρχηεηαο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο επηθαλείαο (ROSestimated) πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ. Σε ζρέζε κε ηε 

βιάζηεζε, σο δεδνκέλν εηζφδνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν θαχζηκεο χιεο 

«Θακλψλεο αείθπιισλ πιαηχθπιισλ II (χςνο 1,5 έσο 3 m)» Γεκεηξαθφπνπινο θαη 

άιινη (2001),  Dimitrakopoulos (2002) κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο. Δηδηθφηεξα, ην βάξνο 

ηνπ μεξνθπιινηάπεηα (litter) – 3,38 t/ha πξνζηέζεθε ζην βάξνο ησλ ιεπηψλ δαζηθψλ 

θαπζίκσλ ηεο κίαο ψξαο (1 h) – 14,5 t/ha - νπφηε ην βάξνο ησλ δαζηθψλ θαπζίκσλ ηεο 

1 h ‗1-h Fuel Load‘ ππνινγίζηεθε ζε 17,88 t/ha. Ωο χςνο ησλ δαζηθψλ θαπζίκσλ ‗Fuel 

Bed Depth‘, αληί ηνπ χςνπο ησλ 2,18 κ, πνπ  δίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ 

Γεκεηξαθφπνπινπ (2002), ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηηκή 1,5 m σο αληηπξνζσπεπηηθφηεξε 

ησλ παξαηεξήζεσλ πεδίνπ. Ωο πεξηερφκελν πνζνζηφ πγξαζίαο ζηελ λεθξή θαχζηκε 

χιε πάλσ απφ ην νπνίν παχεη ε κεηάδνζε ηεο θσηηάο (Dead Fuel Moisture of 

Extinction) νξίζηεθε εκπεηξηθά ε ηηκή 25% θαη σο πεξηερφκελε ζεξκφηεηα ζηα δαζηθά 

θαχζηκα (Fuel Heat Content) νξίζηεθε ε ηηκή 20.000 kJ/kg. 

 

Απνηειέζκαηα 

  

Τα είθνζη δεχγε ηηκψλ παξαηεξήζεσλ πεδίνπ (ROSobserved) θαη εθηηκήζεσλ ηνπ 

BehavePlus (ROSestimated) πνπ αθνξνχζαλ ηελ εμάπισζε ππξθαγηάο, αλαιχζεθαλ κε 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ SPSS (v. 10.0). Απφ ηελ 

αλάιπζε πξνέθπςε ε αθφινπζε εμίζσζε:  

ROSestimated=0.5246 + 0.9737 * ROSobserved, 
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κε adj. R2 = 0.931 θαη p-value<0,001. Ζ ζηαζεξά  ηεο εμίζσζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p-value=0,103). Ωζηφζν, ε ηηκή ηεο (0,52) είλαη πνιχ θνληά ζην κεδέλ 

έλδεημε φηη νη εθηηκψκελεο ηηκέο είλαη ζρεηηθά θνληά κε ηηο παξαηεξεζείζεο. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πνπ νξίδεη ηελ θιίζε ηεο επζείαο (0,97), 

πνπ είλαη ζρεδφλ ίζνο κε ηελ κνλάδα θαη πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (p-

value<0,001). Με άιια ιφγηα, νη πξαγκαηηθέο θαη εθηηκψκελεο ηηκέο ROS, ησλ 

ππξθαγηψλ επηθάλεηαο πνπ εμεηάζηεθαλ, είλαη ζηαηηζηηθά κε-δηαθνξεηηθέο. Σην ζρήκα 

2 επηβεβαηψλεηαη θαη νπηηθά απηφ ην απνηέιεζκα. 
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Σρήκα 2: Σπζρέηηζε εθηηκψκελσλ θαη πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ROS επηθάλεηαο 

Figure 2: Correlation of ROSestimated(surface) and ROSobserved values 

 

Σπδήηεζε – Σπκπεξάζκαηα 

 

Μνληεινπνίεζε ηεο εμάπισζεο ππξθαγηώλ 

  

Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ην ζέξνο ηνπ 2007 ήηαλ ζαθψο πνιχ 

δχζθνιεο θαη έδσζαλ ππξθαγηέο κε αθξαία ζπκπεξηθνξά. Οπσζδήπνηε δελ δίλεηαη 

ζπρλά ε επθαηξία γηα ηε ζπιινγή παξαηεξήζεσλ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο. Μάιηζηα, ε 

αδπλακία ηνπ ππξνζβεζηηθνχ κεραληζκνχ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πνιιέο θαη 

ηαπηφρξνλεο ππξθαγηέο έδσζε ηελ επθαηξία γηα παξαηεξήζεηο ζε ππξθαγηέο ζηηο νπνίεο 

δελ ππήξρε θαζφινπ ππξνζβεζηηθή παξέκβαζε. 

Οη 20 κεηξήζεηο έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ πνιπήκεξε εμάπισζε πξαγκαηηθψλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ επηθάλεηαο ζε αείθπιια πιαηχθπιια ζε πεξηνρέο πνηθίισλ κνξθνινγηθψλ 

θιίζεσλ θαη ζε επξχ θάζκα κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζηελ Διιάδα, θαζηζηψληαο έηζη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά: ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα 
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θπκάλζεθε απφ 19 έσο 60 %, ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα απφ 21 έσο 44 νC, ε ηαρχηεηα 

ηνπ αλέκνπ απφ 2 έσο 22 km/h θαη ε κνξθνινγηθή θιίζε απφ 0 έσο 120 %. 

Ζ ρξήζε ηνπ ειαθξά ηξνπνπνηεκέλνπ δεκνζηεπκέλνπ κνληέινπ θαχζηκεο χιεο 

―Θακλψλεο αείθπιισλ πιαηχθπιισλ II (χςνο 1,5 έσο 3 m)‖ ηνπ Γεκεηξαθφπνπινπ 

(2002) - σο δεδνκέλν εηζφδνπ ζην ζχζηεκα πξφγλσζεο Behave Plus, νδήγεζε ζηνλ 

ππνινγηζκφ εθηηκψκελσλ ηηκψλ ξπζκνχ εμάπισζεο ππξθαγηάο, ηθαλνπνηεηηθήο 

αθξίβεηαο θαη θάλεθε πσο ν ππφξνθνο αείθπιισλ πιαηχθπιισλ αληηπξνζσπεχηεθε 

ηθαλνπνηεηηθά απφ ην νκψλπκν κνληέιν θαχζηκεο χιεο. 

Παξφιν πνπ πεξαηηέξσ έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ κνληέινπ θαχζηκεο χιεο είλαη 

αλαγθαίνο, κε δνθηκή ηνπ πξσηφηππνπ κνληέινπ θαη άιισλ ηξνπνπνηήζεσλ, αιιά θαη 

κε ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ κεγαιχηεξν θάζκα ηηκψλ 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο επηηξέπνπλ ηελ 

εμαγσγή ηνπ βαζηθνχ ζπκπεξάζκαηνο φηη ν ζπλδπαζκφο ηνπ BehavePlus κε ην κνληέιν 

απηφ κπνξεί λα εθηηκήζεη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ηνλ ξπζκφ εμάπισζεο ππξθαγηψλ 

επηθάλεηαο ζε πςεινχο ζακλψλεο αεηθχιισλ πιαηχθπιισλ. 

Οη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ ξπζκνχ εμάπισζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ κεηξήζεθαλ 

ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δαζηθήο βιάζηεζεο (ρφξηα, θξχγαλα θαη δάζε ειάηεο) θαηά 

ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ηνπ 2007, εκπινπηίζηεθαλ κε λέεο κεηξήζεηο θαηά ηελ 

αληηππξηθή πεξίνδν ηνπ 2008 θαη ζα ζπλερίζνπλ λα εκπινπηίδνληαη, ψζηε λα επηηεπρζεί 

ζην άκεζν κέιινλ κία πιήξεο αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο BehavePlus θαη ησλ 

δηαζέζηκσλ δεκνζηεπκέλσλ κνληέισλ θαχζηκεο χιεο γηα πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Διιάδα. 

 

Οη ηεθκεξησκέλεο ππξθαγηέο ηνπ 2007  

 

Απφ ηηο δψδεθα ππξθαγηέο πνπ ηεθκεξηψζεθαλ, κφλν νη ππξθαγηέο 2 θαη 5 ηνπ 

πίλαθα 1 ειέγρζεθαλ ηελ ίδηα εκέξα απφ ηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο. Ζ δηάξθεηα ησλ 

ππφινηπσλ ππξθαγηψλ ήηαλ απφ ηξεηο έσο θαη ελλέα εκέξεο. Οη έμη δαζηθέο ππξθαγηέο 

πνπ ηεθκεξηψζεθαλ ζηελ Πεινπφλλεζν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 μέζπαζαλ ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα 12 ½ σξψλ κεηαμχ ηνπο θαη νη πέληε απφ απηέο πξνθάιεζαλ ζαλάηνπο 

πνιηηψλ θαη ππξνζβεζηψλ. Σην ζρήκα 3 παξνπζηάδεηαη ε εμάπισζή ηνπο αλά εκέξα 

απφ 24/08/2007 έσο 01/09/2007. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ δψδεθα ππξθαγηψλ, δελ επέηξεπαλ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο κε 

άκεζε πξνζβνιή θαζψο μεπεξλνχζαλ ηα φξηα αληηκεηψπηζεο απφ ηηο επίγεηεο δπλάκεηο, 

αθφκα θαη απφ ηα ελαέξηα κέζα. 

Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα θαη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα 

απνςίισζε πεξηκεηξηθά ησλ νηθηζκψλ θαηά ηηο βξαδηλέο ή πξσηλέο ψξεο, αιιά ζε 

πνιιέο απφ απηέο θάηη ηέηνην δε ζπλέβαηλε απφ ηνπο θαηνίθνπο. Έηζη, ηηο κεζεκβξηλέο 

ψξεο (κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ 

ηαπείλσζε ηεο ηηκήο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ αέξα) εκθαλίδνληαλ δηαδνρηθέο 

αλαδσππξψζεηο ζε πεξηνρέο ησλ πεξηκέηξσλ ησλ ππξθαγηψλ, νη νπνίεο εμειίζζνληαλ 

θαη ελψλνληαλ κεηαμχ ηνπο θαηαζηξέθνληαο πεξηζζφηεξεο δαζηθέο εθηάζεηο, 

θαιιηέξγεηεο θαη ππνδνκέο θαη παγηδεχνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο, νη 

νπνίνη - απνπζία ζηνηρεηψδνπο πξνεηνηκαζίαο – θαίγνληαλ. 
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Σρήκα 3: Δμέιημε κεξηθψλ απφ ηηο κέγα-ππξθαγηέο απφ ηελ 24/08/2007 έσο ηελ 

01/09/2007 ζηε θέληξν-δπηηθή Πεινπφλλεζν 

Figure 3: Megafires evolution from 08/24/2007 until 09/01/2007 in central-west 

Peloponnese 

 

Σεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε αιιαγή δηεχζπλζεο ησλ αλέκσλ ηελ 26ε 

Απγνχζηνπ. Απφ βνξεηναλαηνιηθή κεηαηξάπεθε ζε βνξεηνδπηηθή θαη θαηά ηφπνπο 

δπηηθή, κεηαηξέπνληαο ηα λνηηναλαηνιηθά θαη λφηηα ηκήκαηα ησλ πεξηκέηξσλ ησλ 

ππξθαγηψλ ζε λέα κέησπα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, αθξηβψο ιφγσ απηήο ηεο αιιαγήο ζηε 

δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, θαηά ηελ 26ε Απγνχζηνπ ππήξραλ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 

λελεκίαο φπνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δίλνληαλ επθαηξία ειέγρνπ. 

Τηο δχν πξψηεο εκέξεο (24 θαη 25/08/2007), ν γξήγνξνο ξπζκφο δηεχξπλζεο 

ησλ πεξηκέηξσλ ησλ ππξθαγηψλ δελ επέηξεπε ηελ νξηνζέηεζή ηνπο, ππήξρε δηαξθήο 

θίλδπλνο εγθισβηζκνχ πνιηηψλ θαη ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ ελψ ν θαπλφο θαη ηα 

αέξηα απφ ηελ θαχζε δπζρέξαηλαλ ζεκαληηθά ηελ αλαπλνή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

δπηηθήο, θεληξνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ. Έηζη, νη πξνζπάζεηεο ππξφζβεζεο 

πεξηνξίζηεθαλ ζηηο πεξηνρέο νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα πξνζεγγηζηνχλ. 

Τελ 24ε θαη ηελ 25ε Απγνχζηνπ, θαηά ηηο θξίζηκεο ψξεο απφ ην κεζεκέξη έσο 
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αξγά ην απφγεπκα, ε κέζε ηηκή ηεο πεξηερφκελεο πγξαζίαο ζηα ιεπηά λεθξά δαζηθά 

θαχζηκα ηεο κηαο ψξαο, ήηαλ 5 % θαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θπκάλζεθε απφ 5 έσο 40 

km/h. Έηζη, γηα ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε βιάζηεζε κπνξεί λα αληηπξνζσπεπηεί 

αμηφπηζηα απφ ην ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν θαχζηκεο χιεο αείθπιισλ πιαηχθπιισλ θαη 

γηα κέζε κνξθνινγηθή θιίζε 7 % παξνπζηάδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ BehavePlus 3.0.2 

νη ηηκέο ξπζκνχ εμάπισζεο θαη κήθνπο θιφγαο ηεο ππξθαγηάο πνπ ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ πεξηπηψζεσλ μεπεξλνχζαλ ηα 3 km/h θαη ηα 10 m, αληίζηνηρα (ζρήκα 4). 

 

  
 

Σρήκα 4: Δθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ εμάπισζεο θαη ηνπ κήθνπο θιφγαο ησλ ππξθαγηψλ 

επηθαλείαο ζε αείθπιια πιαηχθπιια ππφ ηηο ζπλζήθεο ηεο 24εο θαη 25εο 

Απγνχζηνπ 2007, κε ρξήζε ηνπ  ζπζηήκαηνο πξφβιεςεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θσηηάο BehavePlus. 

Figure 4: Wildfire surface rate of spread and flame length estimation in areas with 

evergreen sclerophyllous shrubs, under the conditions of August 24th and 25th , 

using the BehavePlus fire behavior prediction software. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη εθηφο απφ ηελ αδπλακία άκεζεο πξνζβνιήο 

ππξθαγηάο κε ηέηνηα ζπκπεξηθνξά, επηπιένλ, ήηαλ αδχλαηε ε δηαθπγή θάπνηνπ 

αλζξψπνπ ν νπνίνο ζα βξηζθφηαλ πεδφο θνληά ζην κέησπν. Ζ κεηάδνζε ησλ ππξθαγηψλ 

κε θάθηξεο πνπ ηεθκεξηψζεθε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δπζρέξαηλε αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηελ θαηάζηαζε, απμάλνληαο εμαηξεηηθά ηηο πηζαλφηεηεο εγθισβηζκνχ. Δθηφο απφ ην 

ηξαγηθφ δπζηχρεκα ζηελ Αξηέκηδα φπνπ εγθισβίζηεθαλ 23 πνιίηεο θαη ππξνζβέζηεο 

(Xanthopoulos et al. 2009), θάηη ηέηνην ζπλέβε ζε απφζηαζε κφιηο 350 m λφηηα ηνπ 

Λενληαξίνπ Αξθαδίαο, ζηα αλάληε ηνπ νηθηζκνχ Καιχβηα, φπνπ ηέζζεξεηο άλζξσπνη 

εγθισβίζηεθαλ απφ ηελ ππξθαγηά θαη έραζαλ ηε δσή ηνπο, έρνληαο ιαλζαζκέλα 

επηιέμεη λα δηαθχγνπλ νδηθψο απφ ην Λενληάξη (Αζαλαζίνπ 2008). 

Ζ κειέηε θαη ηεθκεξίσζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θσηηάο, ζπλεπψο ζηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή 

ηνπο (Countryman 1972). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο χπαξμεο αξρείνπ ηεθκεξησκέλσλ 

ππξθαγηψλ ("case studies or histories of wildland fires‖) έρεη πνιιάθηο ππνγξακκηζηεί 

απφ ζηειέρε Ππξνζβεζηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη εηδηθνχο εξεπλεηέο (π.ρ. (Alexander and 

Thomas 2003, Byram 1960, Turner et al. 1961, Thomas 1994). Τα αξρεία απηά κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα αιιά θαη σο πεγή δεδνκέλσλ γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (Chandler, 1976). 
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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ έξεπλα απηή ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο 

δηαηξηβήο ηνπ πξψηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν «Τππνπνίεζε θαη 

κεζνδνινγία δηαρείξηζεο δαζηθψλ θαπζίκσλ ζηελ Αηηηθή» ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Μεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ θαη Τερλνινγίαο Γαζηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 

Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. Τν έξγν απηφ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Αηηηθήο θαη ζπγρξεκαηνδνηήζεθε, κέζσ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (έξγν ΑΤΤ_63), θαηά 70% απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε - Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ). 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ραξηψλ εμέιημεο ησλ ππξθαγηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

κέξνο ησλ  ζηνηρείσλ ηα νπνία είραλ ζπιιερζεί κεηά ην πέξαο ησλ ππξθαγηψλ ζηνλ 

Ννκφ Ζιείαο, απφ ηνλ θ. Νίθν Εεξνγηάλλε νηθνλνκνιφγν, ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο 

ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ δηαηξηβήο, ηνλ νπνίνλ επραξηζηνχκε.  
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Abstract 

 

This paper concerns on site observations and measurements of wildland fire 

behavior characteristics during the 2007 fire season in Greece. The values of the 

environmental variables, present at the time of the start and during the spread of these 

fires, as well as topography and forest fuels were measured and recorded in the field. 

Additional information, gathered after the wildfires were over, was also utilized. 

Consequently, detailed case studies were generated and a total of 70 fire spread 

observations were recorded and inserted into a database. 

For 20 of these observations, concerning rate of fire spread in evergreen 

schlerophyllous shrubs, estimated values of surface rate of spread were obtained using 

the BehavePlus fire behavior prediction system, utilizing a slightly modified published 

fuel model (Dimitrakopoulos et al. 2001, Dimitrakopoulos, 2002) for ―evergreen-

schlerophyllous shrublands (maquis) (1.5 - 3 m)‖ for Greece. Analysis of these data 

were showed that the estimated values of surface fire rate of spread (ROSestimated(surface) 

were correlated quite well with actual values that were measured in the field 

(ROSobserved). The fuel model for evergreen sclerophyllous shrublands, that was tested, is 

judged as performing quite well and can be used reliably for surface fire behavior 

prediction with the BehavePlus system. Further examination in a wider range of 

conditions is, of course, desirable in order to improve confidence and broaden possible 

operational uses. 

mailto:envmanag@otenet.gr
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