ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ
ΠΑΠΑΠΑΥΑΛΗ ΔΛΔΝΗ
Οη βηνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ ρώξα καο επλννύλ ηηο
ππξθαγηέο, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλεο ζε πεπθνδάζε κε
δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη ηελ απώιεηα ηεο
βηνπνηθηιιόηεηαο. Η Μεζνγεηαθή βιάζηεζε είλαη εύθιεθηε εμαηηίαο ηεο
κεγάιεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ξεηίλε ή αηζέξηα έιαηα Σπλήζσο ε ζπρλόηεηα
εκθάληζεο ππξθαγηώλ είλαη κηθξόηεξε ζε πεξηνρέο κε γξάζηεηο θαη θξύγαλα
παξά ζε δάζε κε αείθπιια θπηά. Οη βνζθόηνπνη πνιιέο θνξέο ππόθεηληαη ζε
εζειεκέλεο ππξθαγηέο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε εηήζηα εδώδηκε
βιάζηεζε γηα ηα δώα.
Σηνλ Ννκό Ηιείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 2007 ε εθδήισζε
ππξθαγηάο είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θπζηθή βιάζηεζε αιιά θαη ζηηο
γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε ειαηώλεο. Εμαηηίαο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ αλάγιπθνπ
κε ηηο απόηνκεο θιίζεηο πνπ επηθξαηνύλ ζε κεγάιν πνζνζηό θαη ηελ
θαηαζηξνθή ηεο βιάζηεζεο κεηά ηελ ππξθαγηά, ε Ηιεία έρεη ραξαθηεξηζζεί
κεηξίνπ έσο πςεινύ θηλδύλνπ δηάβξσζεο θαη εξεκνπνίεζεο.
Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ δηάβξσζεο ζηηο
ππξόπιεθηεο πεξηνρέο. Πξαγκαηνπνηήζεθε επηηόπηνο έιεγρνο ζε δηαθνξεηηθά
ζεκεία πνπ επιήγεζαλ από ηελ θσηηά θαη εθηηκήζεθε κε νπηηθή παξαηήξεζε
ε θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε, ην κεηξηθό πιηθό, ην βάζνο ηνπ εδάθνπο, ν ηύπνο
ρξήζεο

γεο,

ε

θπηνθάιπςε,

ε

παξνπζία

ραιηθηώλ

θαη

ιίζσλ,

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπνγξαθηθνύ αλάγιπθνπ θαη ν βαζκόο δηάβξσζεο γηα
ηελ θάζε κηα ζέζε κειέηεο. Σηε ζπλέρεηα εθαξκόζζεθε ην κνληέιν PESERA
γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ξπζκνύ δηάβξσζεο. Επίζεο κε ηελ ρξήζε ηνπ
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ππνινγίζηεθε ην πνζνζηό θπηνθάιπςεο θαη αδξνκεξώλ πιηθώλ (ραιίθηαπέηξεο).
Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ζηηο πεξηνρέο γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο
παξαηεξήζεθε κεγαιύηεξν πνζνζηό θπηνθάιπςεο θαη κηθξόηεξνο βαζκόο
δηάβξσζεο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο θπζηθήο βιάζηεζεο. Τν κνληέιν Pesera

ζηηο πεξηνρέο γεσξγηθήο ρξήζεο παξνπζίαζε κεδεληθνύο ξπζκνύο δηάβξσζεο
θαη απνξξνήο, ελώ ζηηο πεξηνρέο θπζηθήο βιάζηεζεο παξαηεξήζεθαλ
ζεκαληηθέο ηηκέο ηόζν ζην ξπζκό δηάβξσζεο όζν θαη ζηελ απνξξνή.
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δηάβξσζεο, ελώ ζηνλ θιύζρε νη κεγαιύηεξνη. Σηε ζπλέρεηα πξνηάζεθαλ
κέηξα πξνζηαζίαο από ηε δηάβξσζε πνπ αθνξνύλ ηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο, ηα
δάζε θαη ηνπο βνζθνηόπνπο.

