
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ 

1. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται πιο γρήγορα εάν υπάρχουν κάποιες από τις παρακάτω συνθήκες. Κύκλωσε
όσα πιστεύεις ότι βοηθούν τις πυρκαγιές να εξαπλωθούν.

 α)  ισχυροί άνεμοι  δ)   ξηρή βλάστηση (χόρτα, δέντρα, θάμνοι) 
 β)  υψηλές θερμοκρασίες ε)    κατηφορικό έδαφος 
 γ)  υψηλή υγρασία στ)  ανηφορικό έδαφος 

2. Οι δασικές πυρκαγιές προκαλούνται είτε από φυσικές αιτίες (κεραυνούς, ηφαίστεια) είτε από ανθρώπινες
πράξεις.  Πού πιστεύεις ότι οφείλονται οι περισσότερες πυρκαγιές στα δάση των μεσογειακών χωρών (Ελλάδα,
Ιταλία, Ισπανία κ.α.) Διάλεξε και κύκλωσε μόνο ένα.

α) Κυρίως σε ανθρώπινες πράξεις  β) Κυρίως σε φυσικές αιτίες  γ) Και στα δύο εξίσου 

3. Γνωρίζεις με ποιους τρόπους μπορούν οι άνθρωποι να προκαλέσουν μια πυρκαγιά στο δάσος;
(Γράψε όσες ανθρώπινες ενέργειες ξέρεις. Είτε κακόβουλες κι εγκληματικές είτε ενέργειες που οφείλονται σε
απροσεξία και αμέλεια).
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Σε ποια από τις παρακάτω περιοχές του κόσμου, πιστεύεις ότι εκδηλώνονται οι περισσότερες δασικές
πυρκαγιές. Διάλεξε και κύκλωσε μόνο μία περιοχή.

α) στα δάση και τις σαβάνες της Αφρικής     β) στα δάση του Αρκτικού κύκλου (Σιβηρία, Αλάσκα, Καναδάς) 
γ) στα τροπικά δάση του Αμαζονίου          δ) στα δάση της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα),   

5. Πόσο πιστεύεις ότι διαρκεί συνήθως μία δασική πυρκαγιά στη Σιβηρία, τον Καναδά ή την Αλάσκα; Διάλεξε και
κύκλωσε μόνο ένα .

α) Ώρες β) Μέρες γ) Μήνες 

6. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, προκαλεί τις παρακάτω αλλαγές στο κλίμα της γης. Ποιες από αυτές τις αλλαγές
πιστεύεις ότι ενισχύουν τις δασικές πυρκαγιές.  Κύκλωσε όσα πιστεύεις.

α)  Ισχυρότερους ανέμους  δ)  Ισχυρότερες χιονοπτώσεις 
β)  Περισσότερους και μεγαλύτερης διάρκειας 
      καύσωνες 

ε)  Περισσότερους κεραυνούς 

γ)  Εντονότερες καταιγίδες στ)  Λιγότερες βροχοπτώσεις 

7. Έχεις βιώσει κάποια δασική πυρκαγιά κοντά στο σπίτι σου ή στον τόπο των διακοπών σου στο παρελθόν; Εάν
ΝΑΙ, θυμάσαι αν είχατε κινδυνεύσει από αυτήν;   Κύκλωσε μόνο ένα και συμπλήρωσε.

• Ναι, αλλά δεν κινδυνεύσαμε (Συμπλήρωσε πού ………………………….…………………………………………)
• Ναι, και κινδυνεύσαμε (Συμπλήρωσε πού ……………………………..………………………….……………………)
• Όχι, δεν έχω βιώσει

8. Θυμάσαι κάποια καταστροφική πυρκαγιά που συνέβη στην Ελλάδα ή κάπου αλλού στον κόσμο κατά το
παρελθόν; Κύκλωσε μόνο ένα και συμπλήρωσε.

• Ναι (συμπλήρωσε πού………………………………………………………………………………..……………..…………….)
• Όχι


