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Οι ταχέως κινούμενες, εξαιρετικά καταστρεπτικές 
λασποροές που προκαλούνται από έντονες 
βροχοπτώσεις είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους 
φυσικούς παράγοντες και διεργασίες στην γη μετά από 
εκτεταμένες  πυρκαγιές. Ο κίνδυνος πλημμυρών και 
λασποροών μετά από πυρκαγιές αυξάνεται λόγω της 
απώλειας της Φυτοκάλυψης (Δέντρα, Θάμνοι και 
Ποώδη Βλάστηση) και της έκθεσης του εδάφους. Οι 
περιπτώσεις ξαφνικής και θανατηφόρας λασποροής 
είναι παγκοσμίως απόλυτα γνωστές, καταγεγραμμένες 
και τεκμηριωμένες, και ιδιαίτερα σε διάφορες 
αναπτυγμένες χώρες και περιοχές, όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και σε πιο ανεπτυγμένες χώρες, όπως 
π.χ. κατά μήκος των δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών και 
ιδιαίτερα στην Νότια Καλιφόρνια. 



 
 
Αυτές οι λασποροές αποτελούν κίνδυνο τόσο για τη 
ζωή όσο και για την ιδιοκτησία, επειδή μπορούν να 
συμβούν με ελάχιστη έως μικρή προειδοποίηση, 
μπορούν να ασκήσουν μεγάλα πλημμυρικά φορτία σε 
αντικείμενα που βρίσκονται στο δρόμο τους και μπορεί 
να απογυμνώσουν την όποια εναπομείνουσα από τις 
φωτιές βλάστηση, να μπλοκάρουν τις διόδους 
αποστράγγισης, και να βλάψουν έως και να 
καταστρέψουν ολοσχερώς Δημόσιες και Ιδιωτικές 
Υποδομές. 
 



 
 
Πλημμύρες που σχετίζονται με τις πυρκαγιές και την 
κατακόρυφη αύξηση της επιφανειακής απορροής των 
όμβριων νερών μπορεί να συνεχιστεί για πολλά χρόνια 
στις περιοχές των μεγάλων πυρκαγιών, αλλά είναι 
γενικώς ασυνήθιστο να συμβαίνουν λασποροές μετά 
από τις πυρκαγιές πέρα από τη δεύτερη περίοδο των 
βροχοπτώσεων. Μερικά από τα μεγαλύτερα γεγονότα 
λασποροών συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της πρώτης 
περιόδου καταιγίδας μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά. 
Χρειάζονται γενικώς πολύ λιγότερες βροχοπτώσεις για 
να ενεργοποιηθούν οι λασποροές σε κατακαμένες 
υδρολογικές λεκάνες, παρά σε μη κατεστραμμένες από 
πυρκαγιές  δασώδεις περιοχές. Ένα καταγεγραμμένο 
από την βιβλιογραφία πρόσφατο γεγονός αναφέρει ότι 
στη νότια Καλιφόρνια, μόλις 7 χιλιοστά βροχοπτώσεων 
για 30 λεπτά προκάλεσες καταστροφικές λασποροές. 
Οποιαδήποτε καταιγίδα έχει ένταση μεγαλύτερη από 
περίπου 10 χιλιοστά/ώρα ενέχει τον κίνδυνο 
δημιουργίας λασποροών και κατολισθήσεων. 



 
Ενώ πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την 
εμφάνιση λασποροών, οι ροές αυτές μετά από έντονες 
πυρκαγιές γενικά ενεργοποιούνται από δύο κυριότερες 
φυσικές διαδικασίες: α) από Επιφανειακή Διάβρωση 
των εδαφών στην υδρολογική λεκάνη που προκαλείται 
από απορροή όμβριων υδάτων, και β) από 
Κατολισθήσεις που προκαλούνται από τη βροχόπτωση 
που κατεισδύει και εισχωρεί στο υπέδαφος. 



 
Οι φυσικές διαδικασίες της εδαφικής διάβρωσης λόγω 
της επιφανειακής απορροής είναι κατά πολύ πιο 
διαδεδομένοι παράγοντες στις λασποροές και στις 
κατολισθήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
πυρκαγιές μειώνουν κατά πολύ τον ρυθμό με τον οποίο 
το νερό μπορεί να κατεισδύσει στο έδαφος αυξάνοντας 
έτσι σημαντικά την επιφανειακή απορροή σε βάρος της 
κατείσδυσης στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. 
Οι διαδικασίες της κατολίσθησης των εδαφικών μαζών 
στα πρανή των υδρολογικών λεκανών, έχει 
καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία ότι είναι 
λιγότερο συχνό αίτιο λασποροών που σχετίζονται με 
τις πυρκαγιές, αλλά οι παρατεταμένες ισχυρές 
βροχοπτώσεις μπορεί να αυξήσουν την υγρασία του 
εδάφους-υπεδάφους ακόμη και μετά από μια 
πυρκαγιά. Έτσι, το υδατοκορεσμένο πλέον έδαφος 
μπορεί στη συνέχεια να αστοχήσει, δημιουργώντας 
κατολισθήσεις πυροδοτούμενες από την διήθηση-
κατείσδυση και τον υδατοκορεσμό του υπεδάφους. 



Αυτές είναι συνήθως ρηχές αλλά έχουν καταγραφεί 
ακόμα και αρκετά βαθιές κατολισθήσεις (μεγαλύτερες 
από 10-15 μέτρα βάθος). 

 

Υδρολογικά συστήματα παρακολούθησης και 
Μαζικές Πυρκαγιές 
Η παρακολούθηση της κίνησης των επιφανειακών 
υδάτων είναι απαραίτητη στις περιοχές που 
εκδηλώθηκαν μεγάλες πυρκαγιές για την έγκαιρη 
προειδοποίηση για πλημμύρες και μετακινήσεις 
συντριμμιών και λασποροών. Έτσι χρειάζεται η 
πολιτεία να επενδύσει και να χρηματοδοτήσει ένα 
εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης επιφανειακών 
και υπόγειων υδάτων στις καμένες περιοχές, ώστε να 
συλλέγονται δεδομένα από ποταμούς και ρέματα, αλλά 
και από πηγάδια στις λεκάνες απορροής. 



 
Πλέον με την σημερινή τεχνολογία των υπολογισμών 
και των δικτύων τα όργανα αυτά παρακολούθησης 
(Monitoring) είναι αυτοματοποιημένα και διαβιβάζουν 
στοιχεία για την άμεση τοπικής αξιολόγησης των 
υδρολογικών και εδαφικών συνθηκών σε πραγματικό 
χρόνο (Συναγερμός-Alert), που σημαίνει ότι έχουν 



σχεδιαστεί για να στέλνουν προειδοποιήσεις όταν η 
στάθμη του νερού φτάσει σε ένα προκαθορισμένο 
επίπεδο ή αλλάξει γρήγορα. Οι ξαφνικές αλλαγές 
γενικά δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο λασποροών 
αλλά και πλημμυρών, προκαλώντας κινδύνους για τις 
κατάντη κατοικημένες περιοχές. Τα δεδομένα από τα 
όργανα παρακολούθησης-Συναγερμός-Alert μπορούν 
να χρησιμοποιούνται είτε από αρμόδιες Εθνικές 
Υπηρεσίες είτε από Πανεπιστήμια, καθώς και από 
άλλους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς 
και οργανισμούς, για να εκτιμήσουν την απαίτηση για 
ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης ή τα συστήματα αυτά 
της έγκαιρης προειδοποίησης να μπορέσουν να 
βοηθήσουν στην προστασία της ζωής και της 
περιουσίας των ανθρώπων. 

 
Οι πρόσφατες καλοκαιρινές μαζικές φωτιές σε πολλές 
περιοχές της χώρας μας επισήμανε την αναγκαιότητα 
να εγκατασταθούν, σε ποτάμια ευαίσθητων 
υδρολογικών λεκανών, όργανα παρακολούθησης-
Συναγερμού-Alert ιδιαίτερα στις περιοχές των 



πυρκαγιών ώστε να παρακολουθούνται και να 
αξιολογούνται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις 
υδρογεωτεχνικές συνθήκες μετά την πυρκαγιά. Το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζει με τις 
τοπικές αρχές και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
δράσεις και προδιαγραφές, αλλά και εκπονεί 
στοχευμένες έρευνες για την επιλογή των τοποθεσιών 
αυτών, οι οποίες θα παρέχουν στους διαχειριστές 
έκτακτης ανάγκης τα δεδομένα που απαιτούνται για 
την έκδοση προειδοποιήσεων για πλημμύρες. 

 
Οι τοποθεσίες αυτές θα επιλεχθούν επίσης και με βάση 
Γεωτεχνικά-Γεωμηχανικά κριτήρια, τα οποία θα 
εξετάζουν την πιθανότητα εκδήλωσης καταστροφικών 
πλημμυρών, λασποροών και κατολισθήσεων στην 
ευρύτερη περιοχή των υδρολογικών λεκανών. Η 
ολοκλήρωση των δράσεων αυτών θα περιορίσουν 
εξαιρετικά τις μαζικές καταστροφές των περιοχών από 
πλημμύρες και αστοχίες, αλλά και την απώλεια 
ανθρώπινων ζωών. 



 
 

Εκτίμηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των 
περιοχών από τον κίνδυνο πλημμυρών, 
λασποροών και κατολισθήσεων μετά από 
πυρκαγιές 
Η πυρκαγιά μπορεί να αλλάξει σημαντικά την 
υδρολογική απόκριση μιας λεκάνης απορροής όμβριων 
υδάτων εντός των ποταμών, σε τέτοιο βαθμό που 
ακόμη και μέτριες καταιγίδες μπορούν να 
προκαλέσουν εξαιρετικά επικίνδυνες πλημμύρες και 
λασποροές και στην συνέχεια καταστροφικές 
κατολισθήσεις. Η Πολυτεχνική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο εργαστήριο 
Γεωμηχανικής και Γεωστατικής Μηχανικής υπό την 
διεύθυνση του συγγραφέα του άρθρου αυτού,  
διεξάγει έρευνα εκτίμησης κινδύνου λασποροών και 
κατολισθήσεων μετά από εκτεταμένη φωτιά σε 
επιλεγμένες υδρολογικές λεκάνες της ευρύτερης 
περιοχής. Οι ειδικοί επιστήμονες/μηχανικοί 
χρησιμοποιούν γεωχωρικά δεδομένα για να 



κατανοήσουν το μέγεθος, το σχήμα και τις 
υδρολογικές ιδιότητες των λεκανών απορροής, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με τη σοβαρότητα του 
βαθμού αποτέφρωσης των λεκανών, τις ιδιότητες του 
εδάφους και τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης για 
να εκτιμήσουν την πιθανότητα και τον όγκο των 
λασποροών, αλλά και του κατολισθητικού κινδύνου, 
που μπορεί να προκύψουν ως απόκριση σε διάφορους 
τύπους και εντάσεις καταιγίδων. 

 
Για να βοηθήσει τους διαχειριστές έκτακτης ανάγκης 
και άλλους να προετοιμαστούν για πλημμύρες, το 
εργαστήριο Γεωμηχανικής και Γεωστατικής Μηχανικής 
του Π.Δ.Μ. παρέχει μια συνεχή πηγή πληροφοριών 
ροής που δημιουργεί την επιστημονική βάση για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με την προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας από τους 
κινδύνους του υδατικού υποσυστήματος και των 
πλημμυρών. 
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