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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 
«∆ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 
Οι µαθητές: 

 Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη δοµή και τη λειτουργία 
του δασικού οικοσυστήµατος. 

 Να κατανοήσουν τη µεγάλη προσφορά και αξία του δάσους για 
τον άνθρωπο, την ποιότητα της ζωής του και την οικολογική 
ισορροπία του πλανήτη. 

 Να γνωρίσουν την κατανοµή και εξάπλωση των δασών στην 
Ελλάδα και ιδιαίτερα τη µεσογειακή βλάστηση µε τους 
προσαρµοστικούς της µηχανισµούς. 

 Να αντιληφθούν τους κινδύνους που απειλούν το δάσος, να είναι 
σε θέση να αποδώσουν ατοµικές και συλλογικές ευθύνες, να 
διαπιστώσουν τις δυνατότητες πρόληψης και παρέµβασης για την 
προστασία του και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να αναλαµβάνουν 
σχετικές δράσεις, ξεκινώντας από το δικό τους τόπο. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες για παρατήρηση, καταγραφή, 
σύγκριση, ταξινόµηση στοιχείων για τη ζωή στα δασικά 
οικοσυστήµατα. 

 Να πραγµατοποιήσουν βιωµατικές δραστηριότητες στο πεδίο 
(δάσος) και την αίθουσα και να αναπτύξουν την 
οµαδοσυνεργατικότητα και την επικοινωνία. 

 Να βιώσουν το δάσος µε όλες τους τις αισθήσεις, να το 
αγαπήσουν, να το γνωρίσουν και να υιοθετήσουν στάσεις και 
συµπεριφορές φιλικές προς αυτό. 

 
∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 
Το προτεινόµενο εκπαιδευτικό πακέτο περιλαµβάνει το θεωρητικό 
µέρος και το πρακτικό ως Παιδαγωγικές ∆ραστηριότητες. 
 
Τι περιέχει το θεωρητικό µέρος; 
Το θεωρητικό µέρος είναι ενηµερωτικό και επιχειρεί να προσφέρει 
βασικές γνώσεις για το δασικό οικοσύστηµα, τη ζωή του και τις 
βασικές λειτουργίες του, καθώς και για τους διαφορετικούς τύπους 
δασών και την εξάπλωσή τους στην Ελλάδα. Επίσης αναφέρεται στο 
σπουδαίο και πολλαπλό ρόλο του δάσους για την ποιότητα της ζωής 
του ανθρώπου και την ισορροπία του περιβάλλοντος. Ακόµη 
προσφέρει σηµαντικά στοιχεία για τους κινδύνους, αλλά και για την 
πρόληψη, προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων, 
κυρίως αυτών που χαρακτηρίζονται Μεσογειακά. Το υλικό παρέχει 
ακόµη πληροφορίες για τις προστατευόµενες περιοχές του ∆ικτύου 
NATURA, τους Εθνικούς ∆ρυµούς και τα αισθητικά δάση, καθώς και 
τη νοµοθεσία που τα διέπει.  
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Πότε µπορεί να αξιοποιηθεί; 
Το θεωρητικό µέρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο πριν από την 
επίσκεψη για να αποκτήσουν οι µαθητές βασικές γνώσεις, κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης, όπου µπορούν να ανατρέχουν σε αυτό, 
όπως για παράδειγµα κατά τη µελέτη του τύπου του δάσους, αλλά 
και µετά την επίσκεψή τους κατά τη συγγραφή µαθητικού εντύπου ή 
ενηµερωτικού φυλλαδίου σχετικά µε το θέµα τους. 
 
Τι περιέχει το πρακτικό µέρος-Παιδαγωγικές δραστηριότητες; 
Το πρακτικό µέρος περιλαµβάνει 10 παιδαγωγικές δραστηριότητες µε 
σχετικά φύλλα εργασίας. Το υλικό αυτό µετασχηµατίζει την 
αποκτηθείσα επιστηµονική γνώση σε πράξη µε παιδαγωγικό τρόπο. 
Συγκεκριµένα προτείνει παιχνίδια στο πεδίο, µετρήσεις 
περιβαλλοντικών παραµέτρων, περιγραφή και ανάλυση της 
κατάστασης και διαχείρισης του δάσους, αλλά και δράσεις για τους 
µαθητές τόσο στο πεδίο, όσο και στην αίθουσα. 
 
Πότε µπορεί να αξιοποιηθεί; 
Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες µε τα φύλλα εργασίας µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στην αίθουσα κατά την προετοιµασία των µαθητών 
για την εξόρµησή τους στην περιοχή ενδιαφέροντος. Επίσης στο 
πεδίο για την επί τόπου εκπαίδευση και αναψυχή καθώς και στην 
αίθουσα µετά το τέλος της εξόρµησης, προκειµένου να γίνει η 
αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν και να 
προκύψουν συµπεράσµατα. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο νόµος 1650/1986 είναι ο βασικός νόµος για το περιβάλλον στην 
χώρα µας. Ορίζει την προστασία του περιβάλλοντος ως απαραίτητη 
προϋπόθεση «ώστε ο άνθρωπος, ως άτοµο και ως µέλος του 
κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον 
µέσα στο οποίο προστατεύεται η υγεία του και ευνοείται η ανάπτυξη 
της προσωπικότητάς του» - αλλά και ως «θεµελιώδες και 
αναπόσπαστο µέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας 
και πολιτικής».  
Το άρθρο 24 του Συντάγµατος της Ελλάδας αποτελεί θεµέλιο λίθο 
της εθνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Η προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους 
και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει 
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα 
στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόµος ορίζει τα σχετικά 
µε την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η 
σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. 
Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των 
δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονοµία η 
αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το 
δηµόσιο συµφέρον. 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία αποτελεί ένα από τα πλέον 
δυναµικά και σύγχρονα συστήµατα για την προστασία του 
περιβάλλοντος σε παγκόσµιο επίπεδο. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κάθε κράτος 
µέλος έχει υποχρέωση όχι µόνο να ενσωµατώνει στο εθνικό του 
δίκαιο και να εφαρµόζει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αλλά και να 
συµµετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες για την περαιτέρω νοµική 
και θεσµική ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος. 
  
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
Η σύµβαση για τη διεθνή εµπορία απειλούµενων ειδών πανίδας και 
χλωρίδας (CITES, 1973) και την ίδρυση του Περιβαλλοντικού 
Προγράµµατος του ΟΗΕ (UNEP), η Σύµβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις 
Κλιµατικές Αλλαγές, καθώς και η Σύµβαση για την Βιοποικιλότητα 
και η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (CSD) που 
συµφωνήθηκαν στη ∆ιάσκεψη του Ρίο το 1992 είναι τα πιο 
χαρακτηριστικά προϊόντα των διεργασιών για την επίτευξη διεθνούς 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
 
∆ΑΣΟΣ-∆ΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
Το δάσος είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα και πολυσύνθετα 
συστήµατα, µε τη µεγαλύτερη κατανοµή ανάµεσα στα χερσαία 
οικοσυστήµατα στον πλανήτη γη, καλύπτοντας το 32% της γήινης 
επιφάνειας. Στην Ελλάδα καλύπτει περίπου το 20% της επιφάνειάς 
της. 
Το δάσος είναι ένα σύνολο από διάφορα φυτά, όπως δέντρα, θάµνοι 
ή φρύγανα, από ζώα και από µικροοργανισµούς, που βρίσκονται σε 
συνεχή αλληλεπίδραση τόσο µεταξύ τους όσο και µε το έδαφος και 
το κλίµα που επικρατεί στην περιοχή. Όλες οι εκτάσεις που 
καλύπτονται από φυσική βλάστηση λέγονται δασικές και αποτελούν 
ένα πολυσύνθετο σύνολο µε δική του δοµή, ζωή και λειτουργίες. 
Αποτελούν το δασικό οικοσύστηµα που παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 
στην οικολογική ισορροπία. 
 
∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 
Το δασικό οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα µελέτης που περιλαµβάνει 
α) τους βιοτικούς παράγοντες, δηλαδή όλους τους οργανισµούς που 
ζουν σε αυτό,  
β) τους αβιοτικούς παράγοντες, δηλαδή το κλίµα (υγρασία, 
θερµοκρασία, ηλιοφάνεια), τη σύσταση του εδάφους και τη 
διαθεσιµότητα των θρεπτικών συστατικών και 
γ) το σύνολο των αλληλεπιδράσεων, που αναπτύσσονται µεταξύ 
τους. 
Ανάλογα µε τον τρόπο που οι οργανισµοί εξασφαλίζουν την τροφή 
τους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
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i) τους αυτότροφους, που περιλαµβάνουν την κοινότητα των  
φυτών, όπου κυριαρχούν ανώτερα είδη (δέντρα, θάµνοι, 
ποώδη φυτά) και λέγονται παραγωγοί, 

ii) τους ετερότροφους, που περιλαµβάνουν την κοινότητα των 
ζώων (φυτοφάγων και σαρκοφάγων) και λέγονται 
καταναλωτές καθώς και την κοινότητα των 
µικροοργανισµών ή αποικοδοµητών. 

 
ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 
Οι παραγωγοί είναι οι µόνοι οργανισµοί που κάνουν φωτοσύνθεση, 
δηλαδή απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και τη µετατρέπουν σε 
χηµική µε τη µορφή γλυκόζης, ενώ ταυτόχρονα αποβάλλουν 
οξυγόνο στην ατµόσφαιρα. Για να κάνουν φωτοσύνθεση χρειάζονται 
επίσης διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Η γλυκόζη αποτελεί την 
τροφή-ενέργεια για όλους τους οργανισµούς και περνάει µέσω της 
τροφικής αλυσίδας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. 
 
ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Οι νεκροί φυτικοί οργανισµοί και τα νεκρά τους µέρη, όπως ξερά 
κλαδιά και φύλλα, καθώς και οι νεκροί ζωικοί οργανισµοί, τα 
περιττώµατά τους και οι εκκρίσεις τους απολήγουν στο έδαφος και 
αποτελούν τη νεκρή οργανική ύλη. Το υλικό αυτό αποτελεί πηγή 
τροφής για τους αποικοδοµητές, οι οποίοι την ανοργανοποιούν. Με 
τη διαδικασία, αυτή που λέγεται αποικοδόµηση, εµπλουτίζεται το 
έδαφος µε ανόργανα στοιχεία (θρεπτικά συστατικά-φυσικό λίπασµα), 
τα οποία προσλαµβάνονται µόνο από τους παραγωγούς και είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξή τους. 
Εποµένως οι αποικοδοµητές µε τη δράση τους συµβάλλουν 
καθοριστικά στη δεύτερη βασική λειτουργία του δασικού 
οικοσυστήµατος, που είναι ο κύκλος των στοιχείων. 
 
ΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ 
1. διαµορφώνει το κλίµα. Το δάσος επιδρά στη θερµοκρασία του 
αέρα και του εδάφους. 

 
2. συµβάλλει στον κύκλο του Οξυγόνου. Η καθαρή παραγωγή 
οξυγόνου είναι σχεδόν δεκαπλάσια από οποιοδήποτε άλλο 
οικοσύστηµα. 

 
3. συµβάλλει στη ροή του διοξειδίου του άνθρακα. Οι παραγωγοί 
καταναλώνουν διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα για τη 
φωτοσύνθεση. Παρόλα αυτά η συγκέντρωσή του αυξάνεται, λόγω 
της συνεχούς αύξησης της κατανάλωσης υγρών και στερεών 
καυσίµων. 
Το CO2 θεωρείται ως κύριος συντελεστής της δηµιουργίας του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου και των κλιµατικών αλλαγών. Το 
δάσος µαζί µε τους ωκεανούς αποτελούν τους βασικούς 
αναδραστικούς µηχανισµούς που ρυθµίζουν την ισορροπία του 
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κύκλου του CO2. Τελευταία όµως έχουν χάσει τη ρυθµιστική τους 
ικανότητα, αφού η επιφάνεια των δασών µειώνεται συνεχώς- ήδη 
έχουν καταστραφεί τα 2/3 των δασών του πλανήτη µας- ενώ οι 
ωκεανοί χάνουν τη ρυθµιστική τους ικανότητα λόγω ρύπανσης. 
 

4. απορρυπαίνει και µειώνει το θόρυβο 
 
5. συµµετέχει στον κύκλο του νερού (Υδρολογικός κύκλος). Το 
δάσος αποτρέπει τις πληµµύρες και ταυτόχρονα εµπλουτίζει τον 
υπόγειο υδροφορέα. Το δασικό έδαφος έχει µεγάλη ταµιευτική 
ικανότητα, αφού συγκρατεί το νερό κατά την περίοδο των 
βροχών και το αποδίδει κατά την περίοδο της ανοµβρίας 
διατηρώντας σταθερή την παροχή των πηγών. 
Το πόσο σηµαντική είναι η επίδραση του δάσους στην αποτροπή 
των 
πληµµύρων το ζούµε στη χώρα µας κάθε χρόνο. Μετά την 
καταστροφή των δασών από πυρκαγιές ακολουθούν σχεδόν 
πάντα, εφόσον δε ληφθούν µέτρα, καταστροφικές πληµµύρες. 
 

6. προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση. Το δάσος ασκεί πολύ 
µεγάλη επίδραση στην 
προστασία του εδάφους 
από τη διάβρωση και 
συνεπώς από την 
υποβάθµιση και την 
ερηµοποίηση, συνέπειες
που έχου ε γνωρίσει 
στη χώρα µας. 

 
µ

 
7. συµβάλλει στη 
βιοποικιλότητα. Το 
δάσος εξασφαλίζει 
κατάλληλες συνθήκες 
για την προστασία, 
διατροφή και 
διατήρηση πολλών 
ζωικών οργανισµών –
πανίδα- και δηµιουργεί 
ευνοϊκές συνθήκες για 
τη διατήρηση διαφόρων φυτικών ειδών, δηλαδή τη χλωρίδα. 

 
 
Σε µια συνέντευξή του ο διάσηµος καρδιοχειρουργός Μαγκντί 
Γιακούµπ επεσήµανε τη σηµασία της βιοποικιλότητας λέγοντας: « 
Το είδος των επεµβάσεων που κάνουµε θα ήταν αδύνατο χωρίς 
φάρµακα όπως το Ttubocuranine, το Digoxin και το Cyclosporin, 
που προέρχονται από βότανα και φυτά των τροπικών δασών. 
Αλλά πέρα από τις πρακτικές χρήσεις των φυτών, δε θα πρέπει να 

Εθνικός ∆ρυµός Ολύµπου- σαλαµάνδρα 
Φωτ.: Σ. Περδικάρη 

 9



ξεχνάµε και τους ηθικούς και συναισθηµατικούς λόγους για τη 
σωτηρία τους» 
 

8. εξασφαλίζει πρώτες ύλες. Το δάσος είναι ένας ανανεώσιµος 
φυσικός πόρος µε πολύ µεγάλη οικονοµική σηµασία. Ένα από τα 
πολυτιµότερα προϊόντα του είναι το ξύλο, το οποίο 
χρησιµοποιείται στην οικοδοµική, τη ναυπηγική, την κατασκευή 
επίπλων, εργαλείων, παιχνιδιών και διαφόρων αντικειµένων. Ξύλο 
κατώτερης ποιότητας χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη, αλλά και 
στην παραγωγή χαρτοπολτού για την κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού. Το ξύλο αποτελεί σήµερα την πρώτη ύλη για 175 
τουλάχιστον βιοµηχανικά χηµικά προϊόντα. Η απόσταξή του δίνει 
µεγάλο αριθµό προϊόντων όπως η µεθανόλη, η ακετόνη, που είναι 
απαραίτητα για την παρασκευή των χρωµάτων. 
Η εκµετάλλευση του ξύλου από το δάσος θα πρέπει να γίνεται 
σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης, έτσι ώστε η 
οικονοµική αυτή δραστηριότητα να µην έχει δυσµενείς συνέπειες 
για το οικοσύστηµα. Άλλα προϊόντα που παίρνουµε από το δάσος 
είναι ο φλοιός, το ρετσίνι, το µέλι, τα µικρά φρούτα του δάσους, 
αρωµατικά φύλλα (δάφνη), φαρµακευτικά βότανα. 
 

9. προσφέρει εκπαίδευση και αναψυχή. Το δάσος µπορεί να γίνει 
χώρος-πεδίο εφαρµογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι 
µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη ζωή του δάσους, παρατηρούν, 
καταγράφουν, αισθάνονται, παίζουν, εξιχνιάζουν, γνωρίζουν, 
µαθαίνουν. Αυτό µπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν 
υπεύθυνες στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον. 
Ο οικοτουρισµός (δασικός τουρισµός, περιπατητικός τουρισµός 
κ.λ.π.) αποτελεί µια ήπια και φιλική προς το περιβάλλον µορφή 
τουρισµού, που αναπτύσσεται τελευταία και στη χώρα µας µε 
λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον απ’ ότι ο µαζικός συµβατικός 
τουρισµός. 

 
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Η ποικιλία των δασών και άλλου τύπου βλάστησης στην Ελλάδα είναι 
υψηλή σε σχέση µε την έκτασή της. Αυτό οφείλεται (Αριανούτσου & 
Φαραγγιτάκης, 2007): 
1) στο έντονο ανάγλυφό της, όπως ψηλά βουνά, πεδιάδες, κάµποι, 
λίµνες, ποτάµια, φαράγγια, κοιλάδες, 

2) στην ποικιλία των κλιµατικών της τύπων και των τοπικών 
µικροκλιµάτων, 

3) στη µεγάλη ποικιλία γεωλογικών υποστρωµάτων.  
Στη χώρα µας απαντώνται 5500 είδη χλωρίδας, 436 είδη 
ορνιθοπανίδας και 116 είδη θηλαστικών. 
Τα χερσαία οικοσυστήµατα της Ελλάδας µε κριτήριο τα οικολογικά 
τους χαρακτηριστικά διακρίνονται: 
α) σε µεσογειακά µε ποσοστό 40% επί του συνόλου των χερσαίων 
οικοσυστηµάτων της χώρας. Αυτά απαντώνται σε πεδινές και 
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ηµιορεινές περιοχές δηλαδή στις πεδιάδες, τους λόφους και τους 
πρόποδες των βουνών από 0-800 µέτρα υψόµετρο. 

β) σε ηπειρωτικά µε κεντρο-Ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Αυτά 
απαντώνται στις ορεινές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας 
Ελλάδας  από 800-1800 µε 2000 µέτρα υψόµετρο και 

γ) στα αλπικά λιβάδια και τους θαµνότοπους. 
Μοναδικές περιπτώσεις υποτροπικών οικοσυστηµάτων αποτελούν 
το φοινικόδασος στο Βάϊ και στο Κουρταλιώτικο φαράγγι της Κρήτης. 
Το µεσογειακό κλίµα χαρακτηρίζεται από ήπιο µέχρι ζεστό ή και 
καυτό µακρύ και ξηρό (άνυδρο) καλοκαίρι και ήπιο µέχρι ψυχρό 
χειµώνα µε βροχοπτώσεις µε µεγάλη διακύµανση από χρόνο σε 
χρόνο. 
Ειδικότερα: 
α) Στο µεσογειακό περιβάλλον εµφανίζονται 4 κυρίως τύποι 
συστηµάτων: 
 
1. Η βλάστηση των µακί αποτελεί ένα από τα πιο εκτεταµένα 
φυσικά συστήµατα στην Ελλάδα. Απαντάται από τα παράλια προς το 
εσωτερικό της χώρας και κατακόρυφα µέχρι το υψόµετρο των 700 
περίπου µέτρων και σε περιοχές, όπου το µέσο ετήσιο ύψος των 
βροχοπτώσεων δεν είναι πολύ χαµηλό (µπορεί να φτάσει και τα 
925mm).  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
Τα φυτά που κυριαρχούν είναι πυκνοί αείφυλλοι και σκληρόφυλλοι 
θάµνοι ύψους µέχρι 2 µέτρων. Αναπτύσσουν προσαρµοστικούς 
µηχανισµούς στην καλοκαιρινή ξηρασία, όπως βαθιές ρίζες, για να 
απορροφούν το νερό από τα βαθύτερα στρώµατα του εδάφους και 
φύλλα µικρά και δερµατώδη για να περιορίζουν τη διαπνοή (απώλεια 
νερού µέσω των στοµάτων των φύλλων). 
ΕΙ∆Η 
Χαρακτηριστικά είδη είναι 
το πουρνάρι, ο σχίνος, η 
κουµαριά, η χαρουπιά, η 
µυρτιά, τα ρείκια, η 
αγριελιά, η δάφνη, η 
λαδανιά, το 
αγριοκυπάρισσο, η 
αγριοκουµαριά καθώς και 
τα φυλλοβόλα είδη 
σπάρτο, κουτσουπιά, 
ασπάλαθος («Επί 
ασπαλάθων» Γ. Σεφέρης) 
και σε πιο υγρές περιοχές 
κοντά σε χείµαρρους η 
πικροδάφνη και  λυγ ά. 
Η φραγκοσυκιά και ο 
αθάνατος είναι ξενικά είδη που κατάφεραν να εγκλιµατιστούν στο 
ελληνικό περιβάλλον. Στις ανοικτές εκτάσεις τους απαντώνται µικρά 

Θάµνοι Εθνικού ∆ρυµού Οίτης 
Φωτ.: Σ. Περδικάρη 

 η αρι
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θηλαστικά, αρπακτικά πουλιά, όπως αετοί, γεράκια, ερπετά και 
έντοµα. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 
Η Κρήτη, η Εύβοια, η Χαλκιδική, το Πήλιο µέχρι ύψους 500 µέτρων, 
ο Όλυµπος µεταξύ 200 µε 500 µέτρα, η παράκτια Θράκη, τα νησιά 
του Αιγαίου πελάγους εκτός από τις Κυκλάδες και τη Λήµνο, τα 
παράλια του Αµβρακικού. 

 
2. Τα φρύγανα είναι χαµηλοί και αραιοί θάµνοι µε µικρά, 
αποστρογγυλεµένα φύλλα και µε αγκαθωτά κλαδιά. Αντίθετα µε τα 
µακί, στα αραιά φρύγανα αναπτύσσονται πολλά ποώδη φυτά. 
Απαντώνται σε περιοχές, όπου το µέσο ετήσιο ύψος των 
βροχοπτώσεων είναι πολύ χαµηλό. Την άνοιξη ανθίζουν και 
σχηµατίζουν ένα πολύχρωµο τοπίο. Το κίτρινο, το άσπρο και το µωβ 
είναι τα χρώµατα κυριαρχούν. Γιατί άραγε; Τα έντοµα-επικονιαστές, 
που παρουσιάζουν κι αυτά µεγάλη ποικιλότητα, ‘βλέπουν’ αυτά τα 
χρώµατα και έτσι βοηθούν στην αναπαραγωγή των φυτών. Μια 
ιστορία συνεξέλιξης!… Το καλοκαίρι µε την επίδραση των υψηλών 
θερµοκρασιών οι αρωµατικοί θάµνοι απελευθερώνουν τα πτητικά 
αιθέρια έλαια που περιέχουν. Η ξεχωριστή τους µυρωδιά είναι 
αλάθητο σηµάδι της παρουσίας τους. 
 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
Χαρακτηριστικό τους είναι ο εποχιακός διµορφισµός, που εµφανίζουν 
τα ξυλώδη φυτά τους, δηλαδή η διαφορετική µορφή που 
παρουσιάζουν τα φυτά το χειµώνα απ’ ότι το καλοκαίρι, προκειµένου 
να αντιµετωπίσουν την ξηρασία. Συγκεκριµένα το χειµώνα έχουν 
µεγάλα φύλλα, που πέφτουν τέλος της άνοιξης µε αρχές 
καλοκαιριού, ενώ το καλοκαίρι βγάζουν µικρότερα. Με αυτό τον 
τρόπο εξοικονοµούν νερό, µειώνοντας τη διαπνοή τους, αφού η 
επιφάνεια των φύλλων τους είναι πολύ µικρή. 
Τα πολλά ετήσια φυτά που απαντώνται στα φρύγανα, περνούν το 
καλοκαίρι µε τη µορφή ανθεκτικών σπόρων-δηλαδή χωρίς καµία 
απαίτηση για νερό- και βλασταίνουν το φθινόπωρο µε τις πρώτες 
βροχές. 
ΕΙ∆Η 
Θυµάρι, ρίγανη, λεβάντα, φασκοµηλιά, θρούµπα, γαλατσίδα, 
ασφάκα, γαλαστοιβή, λαδανιά, λυχναράκι, αφάνα και από τα ποώδη 
ασφόδελος και σκυλοκρεµµύδα. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 
Οι Κυκλάδες, τα ∆ωδεκάνησα, η Κρήτη, η Λήµνος, η Χίος, η 
Κεφαλλονιά, η Λευκάδα, η ∆υτική Αιτωλοακαρνανία, η Αττική. 
 
3. Μεσογειακά δάση κωνοφόρων κυρίως κοντά στις ακτές µε 
κυρίαρχο ένα µόνο είδος θερµόφιλου κωνοφόρου. 
ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 
Σε ασβεστολιθικά αλλά και σε αµµώδη εδάφη µέχρι το υψόµετρο των 
1200 µέτρων αναπτύσσονται δάση χαλεπίου πεύκης και επικρατούν 
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στην Πελοπόννησο, στα Ιόνια νησιά, την Αττική, τη Βοιωτία, την 
Εύβοια, τη Χαλκιδική. Στα νοτιότερα µέρη της Ελλάδας απαντάται η 
τραχεία πεύκη, είδος πιο ανθεκτικό στην ξηρασία, τους ανέµους και 
το ψύχος. Επικρατεί στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 
φθάνει όµως και ψηλότερα στη Θράκη, τη Χαλκιδική και τη Θάσο.  
∆άση κουκουναριάς αναπτύσσονται σε αργιλοαµµώδη ή αµµώδη 
εδάφη. Απαντώνται σε περιοχές της ∆υτικής Πελοποννήσου, στο 
Μαραθώνα, τη Σκιάθο, τη Νάξο. Περιορισµένα είναι τα δάση 
κυπαρισσιού. ∆ιάφορα είδη κέδρων σχηµατίζουν συστάδες σε 
παραλιακές αµµώδεις περιοχές νησιών του Αιγαίου, στην 
Ελαφόνησο, την Κρήτη και τη Γαύδο. 
Στα δάση αυτά υπάρχει πλούσια πανίδα, όπως θηλαστικά, ερπετά 
έντοµα, τρωκτικά, πουλιά, που αναπτύσσουν ποικίλους 
προσαρµοστικούς µηχανισµούς. 
 
4. Μεσογειακά φυλλοβόλα µικτά δάση είναι φυτικές διαπλάσεις, 
όπου κυριαρχούν τα είδη του γένους Quercus (βελανιδιές) σε 
µεγαλύτερα υψόµετρα και στο εσωτερικό των µεσογειακών 
χερσονήσων, όπου ο µεσογειακός χειµώνας γίνεται πιο βαρύς και το 
µεσογειακό καλοκαίρι πιο σύντοµο και γι’ αυτό η κυριαρχία της 
αειφυλλίας υποχωρεί.  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
Στα δάση αυτά τα φύλλα πέφτουν το φθινόπωρο για εξοικονόµηση 
ενέργειας και για προστασία από τις σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες. 
ΕΙ∆Η 
Πλατύφυλλη βελανιδιά, χνοώδης βελανιδιά, ήµερη βελανιδιά, 
φτελιές, καστανιές, καρυδιές, σφεντάµια, φλαµουριές, όστριες, 
λεπτοκαρυές και διάφορα αναρριχητικά. Πλούσια εντοµοπανίδα 
(πεταλούδες και εντοµοφάγα έντοµα), πουλιά που φωλιάζουν στα 
δέντρα (δρυοκολάπτες, 
κουκουβάγιες), ενώ 
στους θάµνους 
κρύβονται λαγοί, 
κουνάβια, ασβοί και 
τρωκτικά. Τα 
αγριογούρουνα είναι 
πλέον σπάνια. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛ
Τα δάση

ΩΣΗΣ 
 µε 

α ώ

ε

 Ε
Καστανόκλαδο στο Πήλιο 
Φωτ.: Σ. Περδικάρη 

πλατύφυλλη βελανιδιά 
είναι πιο εκτεταµένα 
και παντ νται στη 
Βόρεια Ελλάδα, ενώ 
αυτά µ  τη χνοώδη 
βελανιδιά νοτιότερα 
στη Στερεά λλάδα και 
Πελοπόννησο. 
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β) Στα ηπειρωτικά οικοσυστήµατα εµφανίζονται 3 κυρίως τύποι 

1. Τα δάση των ορεινών κωνοφόρων είναι ανθεκτικά στις 

σ

 πεύκη, δασική πεύκη, ρόµπολο, Κεφαλληνιακή ελάτη, 
  

ήσου σε υψόµετρο πάνω από 800 µέτρα 

2 Τα δάση της οξιάς είναι συνήθως αµιγή και παρουσιάζουν 

ί ν

έ

 α

. Τα δάση των ψυχρόβιων κωνοφόρων µε έλατα και ρόµπολα 

) Τα αλπικά λιβάδια βρίσκονται στις κορυφές των ψηλών βουνών 

δασών µε µεγάλη ποικιλία ζώων, όπως ελάφια, αγριογούρουνα, 
λύκοι, αρκούδες, σκίουροι, δασοποντικοί, αλλά και πολλά αρπακτικά 
πουλιά, που φωλιάζουν εκεί και αναζητούν τη λεία τους στις κοντινές 
πεδινές εκτάσεις. 

 

χαµηλές θερµοκρασίες και τις συχνές χιονοπτώσεις των υψηλότερων 
σηµείων των ελληνικών βουνών. Παρόλο που η αυξητική τους 
περίοδος διαρκεί 2-3 µήνες, η παραγωγικότητα αυτών των δασών 
είναι αυξηµένη και το ξύλο τους έχει µεγάλη ζήτηση. Έτσι η 
οικονοµική τους ηµασία είναι µεγάλη.  
ΕΙ∆Η 
Μαύρη
ερυθρελάτη, δάση κυπαρισσιού µε σφένδαµα.  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ  
Τα βουνά της Πελοπονν
(Πάρνωνας και Ταϋγετος) µε δάση µαύρης πεύκης αµιγή ή ανάµικτα 
µε φυλλοβόλα ή µε την τραχεία πεύκη. Τα όρη των Σερρών και της 
∆ράµας µε την ψυχρόβια δασική πεύκη, µε νοτιότερο σηµείο 
εξάπλωσης τα Πιέρια και τον Όλυµπο σε υψόµετρο πάνω από τα 
1100 µέτρα. Η Πίνδος και το Βέρµιο µε δάση ρόµπολου πάνω από τα 
2000 µέτρα και ο Όλυµπος στα 1700 µέτρα. Όλες οι υψηλές 
οροσειρές της Νότιας και Κεντρικής Ελλάδας µέχρι τον Όλυµπο 
µεταξύ 800 και 1700 µέτρων. Η Κρήτη στα ψηλά µέρη των βουνών 
της έχει δάση κυπαρισσιού µε σφενδάµια και µε ένα ενδηµικό είδος 
την αµπελιτσιά. 

  
. 
ανθεκτικότητα στους δριµείς χειµώνες. Οι βροχοπτώσεις είναι 
αρκετές και το καλοκα ρι. Το φύλλωµά τους εί αι έτσι οργανωµένο 
που επιτρέπει µικρή διείσδυση του φωτός και γι’ αυτό η βλάστηση 
στους χαµηλότερους ορόφους είναι φτωχή. Στην Ελλάδα το 
νοτιότερο άκρο εξάπλωσής της είναι η Οίτη. Εποµ νως δε θα βρούµε 
οξιά στην Πελοπόννησο και την Κρήτη όσο ψηλά κι αν είναι τα 
βουνά. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία ζώων, όπως ελάφια, 
αγριογούρουνα, λύκοι, αρκούδες, σκίουροι, δασοποντικοί, λλά και 
πολλά αρπακτικά πουλιά φωλιάζουν εκεί και αναζητούν τη λεία τους 
στις κοντινές πεδινές εκτάσεις. 
 
3
αναπτύσσονται πάνω από τη ζώνη της οξιάς και µέχρι το όριο των 
αλπικών λιβαδιών. 
 
γ
σε υψόµετρο πάνω από 2000 µέτρα. Κυριαρχούν τα θαµνώδη και τα 
ποώδη φυτά. 
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NATURA 2000 
ΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

ν ε  

αλύτερη βιοποικιλότητα 

ι ιπ

ΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΥΜΟΙ 
νει δάσος δρυών, αλλά σηµαίνει επίσης 

κ
 µε 

κ αισ σ

 

αµβάνουν συνολική έκταση 68.700 

τ  ν ς 
παρακάτω (Κ.Π.Ε. Καστοριάς, 2006): 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΛ
Στο πλαίσιο της οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) τα κράτη-
µέλη δεσµεύονται να παρουσιάσουν εθνικό κατάλογο µε περιοχές 
ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα αποτελέσουν το 
ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Οι περιοχές αυτές τελούν 
υπό ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας καθώς τα κράτη-µέλη 
υποχρεώνονται α λάβουν ιδικά µέτρα, ώστε να διατηρήσουν τα 
σηµαντικά οικολογικά χαρακτηριστικά τους. 
Η Ελλάδα, ένα από τα κράτη-µέλη µε τη µεγ
στην Ευρώπη, έχει προτείνει για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 238 
Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας από την Οδηγία των Οικότοπων και 
110 Ζώνες Ειδικής Προστασίας µέσω της Οδηγίας για τα Άγρια 
Πουλιά. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται και όλες οι περιοχές που είχαν 
θεσµοθετηθεί ως προστατευόµενες βάσει της εθνικής νοµοθεσίας (ν. 
1650/1989). Σήµερα, το 23,86% της ελληνικής έκτασης 
συµπεριλαµβάνεται στο δίκτυο Natura 2000. Ο δράσεις, λο όν, στις 
«προστατευόµενες περιοχές» αναφέρονται στο σύνολο των περιοχών 
που έχουν προταθεί για ένταξη στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000. 
 
Ε
Ο όρος δρυµός σηµαί
"σύδενδρος τόπος" δηλαδή περιοχή µε άγρια βλάστηση. Η ανάγκη 
για προστασία περιοχών ιδιαίτερου κάλλους και χαρακτήρα 
καθιέρωσε τον όρο εθνικός δρυµός αλλά αι το θεσµό του. 
Σαν εθνικοί δρυµοί έχουν χαρακτηριστεί δασικές επιφάνειες
µεγάλο αριθµό και ποικιλία βιολογικών, οικολογικών, 
γεωµορφολογικών αι θητικών τοιχείων, ανεπηρέαστες ή 
ελάχιστα επηρεασµένες από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο 
θεσµός των εθνικών δρυµών αποτελεί ένα σηµαντικό µέτρο για την 
προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς, όπως είναι η 
αυτοφυής χλωρίδα, η άγρια πανίδα, οι αντιπροσωπευτικοί βιότοποι 
και οι ιδιαίτεροι φυσικοί σχηµατισµοί. Κι ακόµη οι εθνικοί δρυµοί 
εξυπηρετούν στην εποχή µας ανάγκες υπαίθριας αναψυχής και 
αποτελούν κατάλληλους χώρους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
Στη χώρα µας υπάρχουν 10 εθνικοί δρυµοί στον πυρήνα των 
οποίων σύµφωνα µε το Ν. 996/1971 και το Ν. 1650/16-10-86 
απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη επέµβαση, ενώ στην περιφερειακή 
τους ζώνη επιτρέπονται ορισµένες επεµβάσεις που όµως δεν 
αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά τους. (Κ.Π.Ε. Καστοριάς, 2006). 
Αυτό δυστυχώς δε σηµαίνει ότι στην Ελλάδα δεν έχουν συµβεί 
παρεµβάσεις, αλλοιώσεις και διαταραχές σε εθνικούς δρυµούς ακόµη 
και από φορείς του ∆ηµοσίου. 
Οι δέκα εθνικοί δρυµοί καταλ
εκτάρια (περίπου 650.000 στρέµµατα), που αντιστοιχεί στο 0,58% 
της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας (Ε.Κ.Β.Υ.). 
Αναλυτικότερα σ οιχεία για τους εθ ικού δρυµούς δίνονται 
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1. Εθνικός δρυ ός Πρεσπών, ιδρύθηκε το 1973 και έχε  έκταση 
212.000 στρέµµατα. Περιλαµβάνει το

µ ι
 σύµπλεγµα των λιµνών των 

 
µ  ς φ λλ

αι έχει έκταση 
0.000 στρέµµατα. Τα χαµηλά του µέρη κυριαρχούνται από 

α

Πρεσπών που είναι σηµαντικοί υγρότοποι και στην ευρύτερη περιοχή 
του απαντώνται δρυς, σφενδάµια, σκλήθρα, ενώ στα ψηλότερα 
τµήµατα κυριαρχούν οι οξιές και τα έλατα. Στο δρόµο για το χωριό 
Ψαράδες εντυπωσιακή είναι η παρουσία συστάδας ψηλών 
υπεραιωνόβιων (ηλικίας άνω των τετρακοσίων ετών) 
βουνοκυπάρισσων ή κέδρων τα οποία εµφανίζονται µε δενδρώδη 
µορφή, ενώ συνήθως είναι θά νοι. Οι λίµνε ιλοξενούν πο ά είδη 
ψαριών και αµφιβίων, αλλά η ιδιαίτερη σπουδαιότητά του έγκειται 
στα 226 είδη πουλιών που απαντώνται στην περιοχή. 
 
2. Εθνικός δρυµός Ολύµπου, ιδρύθηκε το 1938 κ
4
µεσογειακή βλάστηση που ακολουθείται στα ψηλότερα από τη ζώνη 
της µαύρης πεύκης, αµέσως µετά ακολουθούν τ  ρόµπολα και τέλος 
σε µεγάλο υψόµετρο η αλπική ζώνη µε νανώδεις µορφές φυτών και 
αλπικά λιβάδια. Σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο του Ολύµπου ζουν 
µεγάλα θηλαστικά όπως αρκούδες, ελάφια, ζαρκάδια, 
αγριογούρουνα, καθώς και µικρότερα όπως σκίουροι, νυφίτσες 
κ.ά. 
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3. Εθνικός δρυµός Βίκου-Αώου, ιδρύθηκε το 1973 και έχει έκταση 
126.000 στρέµµατα. Η χλωρίδα του είναι ιδιαίτερα πλούσια και 
κυριαρχείται από δάση ελάτης, µαύρης και λευκόδερµης πεύκης, ενώ 
απαντώνται και δρυοδάση, ιτιές, φλαµουριές, και συστάδες µε 
πλατάνια. Η πανίδα του δρυµού είναι ιδιαίτερα πλούσια. 

4. Εθνικός δρυµός Πίνδου (Βάλια Κάλντα), ιδρύθηκε το 1966 και 
έχει έκταση πάνω από 100.000 στρέµµατα. ∆ιαθέτει ίσως την 
πλουσιότερη πανίδα και κυριαρχείται από δάση µαύρης πεύκης, 
ρόµπολου και οξιάς.  

5. Εθνικός δρυµός της Οίτης, ιδρύθηκε το 1966 και έχει έκταση 
70.000 στρέµµατα. Μεγάλο του µέρος καλύπτεται από δάση ελάτης, 
ενώ απαντώνται και εκτάσεις µε µαύρη πεύκη καθώς και συστάδες µε 
πλατάνια, ιτιές, φράξους κ.ά. Η πανίδα του είναι πλούσια και 
περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία ειδών. 

6. Εθνικός ∆ρυµός Παρνασσού, ιδρύθηκε το 1938 και έχει έκταση 
36.000 στρέµµατα. κυριαρχείται από την κεφαλληνιακή ελάτη και τα 
κύρια είδη της πανίδας του είναι ο γυπαετός, ο χρυσαετός, ο 
φιδαετός, δρυοκολάπτες και νυκτόβια αρπακτικά πουλιά, αλεπούδες 
λαγοί, λύκοι κλπ. 

7. Εθνικός δρυµός Πάρνηθας, ιδρύθηκε το 1964 και έχει έκταση 
38.000 στρέµµατα. Καλύπτεται στο µεγαλύτερο µέρος από δάση 
ελάτης. Στο νότιο τµήµα του απαντώνται εκτάσεις µε µακί και 
χαλέπιο πεύκη. ∆ιαθέτει πλούσια πανίδα που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλο αριθµό ειδών που διαθέτουν όµως µικρούς πληθυσµούς.  

µαριάς, ιδρύθηκε το 1962 και έχει έκταση 

8. Εθνικός δρυµός Σουνίου, ιδρύθηκε το 1974 και έχει έκταση 
35.000 στρέµµατα. Αποτελεί το µόνο δρυµό µε τυπική µεσογειακή 
βλάστηση, ενώ η πανίδα του είναι σχετικά φτωχή ιδίως όσον αφορά 
τα µεγάλα θηλαστικά. 

 9. Εθνικός δρυµός Αίνου, ιδρύθηκε το 1962 και έχει έκταση 28.000 
στρέµµατα. Καλύπτεται από δάση κεφαλληνιακής ελάτης και διαθέτει 
σχετικά πλούσια πανίδα.  

10. Εθνικός δρυµός Σα
48.500 στρέµµατα. Περιλαµβάνει το οµώνυµο φαράγγι και έχει 
πλούσια πανίδα µε κυρίαρχα είδη τα αρπακτικά πουλιά και το 
περίφηµο κρητικό αγριοκάτσικο. Η δενδρώδης βλάστησή του 
αποτελείται κυρίως από πλατάνια, τραχεία πεύκη και κυπαρίσσια. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ∆ΑΣΗ 

Τα Αισθητικά ∆άση έχουν θεσµοθετηθεί µε βάση τη δασική 
νοµοθεσία και περιλαµβάνουν δασικά τοπία µε ιδιαίτερο αισθητικό 
και οικολογικό ενδιαφέρον, που έχουν σκοπό εκτός από την 
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προστασία της φύσης, να δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να 
γνωρίσει και να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον µε διάφορες 
δραστηριότητες αναψυχής.  

είωσε δραµατικά την έκταση των δασών. Η 

περιβαλλοντική κατάσταση πολλών χωρών 

α

υς 
 

λέσουν παράσιτα, ιοί, βακτήρια, µύκητες, δασικά 
έντοµα, όπως επίσης ισχυροί άνεµοι, ανεµοθύελλες, χιονοθύελλες, 

 
, λ

σ  
γικότητα του δασικού εδάφους (Κ.Π.Ε. 

σκευή κύριων ή εξοχικών κατοικιών 
έσα στο δάσος µειώνουν τη δηµόσια δασική περιουσία. Ιδιαιτέρα 

ριοχές της χώρας 
τα δάση υποφέρουν από 

Ως Αισθητικά ∆άση έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές, µε συνολική 
έκταση 32.506 εκτάρια. Σύµφωνα µε τα ψηφιοποιηµένα όρια, η 
συνολική χερσαία έκταση των Αισθητικών ∆ασών αντιστοιχεί στο 
0,24% της έκτασης της χώρας.  
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 
Φυσικοί και ανθρωπογενείς κίνδυνοι 
Τα πολύ παλιά χρόνια η Γη καλυπτόταν στο 66% περίπου της 
επιφάνειάς της από δάση. Με το πέρασµα των χρόνων ο άνθρωπος 
µε τις επεµβάσεις του µ
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των ανθρώπων στηρίχθηκε για 
πολλούς αιώνες στην εκµετάλλευση των δασών. Η συνεχιζόµενη και 
στις µέρες µας απώλεια δασικής βλάστησης έχει αρχίσει να επηρεάζει 
άµεσα την οικονοµική και 
(Μέρτζιου, 1999). 
Οι κίνδυνοι που απειλούν τα δάση προέρχονται είτε από φυσικά ή 
βιολογικά αίτια, είτε από επεµβάσεις των νθρώπων (ανθρωπογενείς 
επεµβάσεις).  
Στα φυσικά ή βιολογικά αίτια, µπορούµε να κατατάξουµε το
κίνδυνους που διατρέχει ένα δασικό οικοσύστηµα από βλάβες που
µπορούν να προκα

κατολισθήσεις.  
Στις ανθρωπογενείς επεµβάσεις, µπορούµε να κατατάξουµε 
κίνδυνους που προέρχονται από πυρκαγιές, ανεξέλεγκτες υλοτοµίες, 
βόσκηση των δασών  ατµοσφαιρική ρύπανση κ. π. που 
καταστρέφουν τη βλάστηση και υνεπώς µειώνουν την παραγωγή 
των δασών και την παραγω
Καστοριάς, 2000). Η κακή διαχείρισή των δασικών εκτάσεων από 
τους ανθρώπους, όπως οι εκχερσώσεις για την επέκταση της 
γεωργικής γης µειώνουν την έκταση των δασών, ενώ οι παράνοµες 
καταπατήσεις µε σκοπό την κατα
µ
κοντά σε πόλεις ή σε τουριστικά ανεπτυγµένες πε
µας, η αξία της γης είναι µεγάλη και 
καταπατήσεις µε σκοπό την οικοπεδοποίηση και τη δόµηση. Η 
εντατική δασική εκµετάλλευση (π.χ. εγκατάσταση εργοταξίων, 
πολυάριθµα συνεργεία υλοτοµιών) που ακολουθήθηκε για πολλές 
δεκαετίες, υποβάθµισε τα δασικά οικοσυστήµατα της χώρα µας και 
προκάλεσε σηµαντικά προβλήµατα στην πανίδα τους.  
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Άλλη ανθρωπογενής απειλή είναι οι ρίψεις σκουπιδιών κατά τη 
διάρκεια δραστηριοτήτων αναψυχής. Πολλά σκουπίδια λόγω της 
χηµικής τους σύνθεσης - πλαστικά, σιδερένια κουτιά κ.

Κατασκευάζοντας σήραγγες εξασφαλίζουµε την «επικοινωνία» των δυο 
περιοχών του δάσους πο  χώρ σε ο δρόµος. Φωτ. Π. Πήλιουρας. υ ι

λπ.- δύσκολα 
ή καθόλου αποικοδοµούνται, παραµένοντας ξένα στοιχεία στο δάσος 
µειώνοντας ταυτόχρονα σηµαντικά την αισθητική του αξία. Μια άλλη 
απειλή για τα δάση αποτελεί η ατµοσφαιρική ρύπανση. Η 
ατµοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει σε µεγάλο  βαθµό τα φυτά καθώς 
οι αέριοι ρύποι επηρεάζουν τους µεταβολικούς και φυσιολογικούς 
κύκλους τους. Χωρίς να παραγνωρίζεται οι κίνδυνος που διατρέχουν 
τα δάση της χώρας µας από φυσικά ή βιολογικά αίτια (π.χ. έχει 
διαπιστωθεί ότι στη χώρα µας κατά τα ξηρά έτη, τα οποία 
επαναλαµβάνονται ανά 3 έως 7 έτη, τα πευκοδάση και τα ελατοδάση 
λόγω της ξηρασίας του εδάφους, προσβάλλονται από διάφορα 
φλοιοφάγα και ξυλοφάγα έντοµα και ξηραίνονται κατά χιλιάδες σε 
µεγάλες εκτάσεις), ο κυριότερος κίνδυνος που τα απειλεί είναι οι 
πυρκαγιές, που αφανίζουν ολόκληρα δασικά συµπλέγµατα και η 
βόσκηση που δηµιουργεί προβλήµατα στις φυσικές δυνατότητες 
αναπαραγωγής των δασών µας. Οι ανθρωπογενείς απειλές των 
δασών στις µέρες µας αναδύονται µε όλο και µεγαλύτερη ένταση και 
οδηγούν σε δυσµενείς επιπτώσεις, όπως η απώλεια γόνιµων εδαφών, 
οι διαβρώσεις, η µείωση των αποθεµάτων νερού αλλά και η αρνητική 
συνεισφορά σε παγκόσµια κλίµακα στην ένταση του φαινοµένου του 

ου 
άνθ  την 
ικανό δέντρα 

τθερµοκηπίου. Με τη απώλεια των δασών αυξάνεται το διοξείδιο 
ρακα, διότι αφενός χάνονται τα δέντρα τα οποία έχουν
τητα να το απορροφούν και αφετέρου τα νεκρά 
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αποτελούν πηγή τροφοδοσίας διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα (Μέρτζιου, 1999).  

Βόσκηση στο δάσος 
Η βόσκηση ήµερων ζώων στο δάσος προκαλεί ζηµιές στην υψηλή 
βλάστηση το , οδηγεί σε µείωση της φυσικής του αναγέννησης, και 
σε ποδοπάτηση του εδάφους του. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η 
µείωση της διαπερατότητας του εδάφους σε νερό, µε αποτέλεσµα 
την αύξηση της απορροής των νερών και την πρόκληση διάβρωσης. 
Τη µεγαλύτερη ζηµιά προξενεί η βόσκηση των κατσικιών χωρίς αυτό 
να σηµαίνει ότι και άλλα φυτοφάγα ζώα εν προξενούν ζηµιές 
(Κ.Π.Ε. Καστοριάς, 2000).  

υ

δ

Η υπερβόσκηση είναι σηµαντική απειλή για τα δάση της Ελλάδας, 
καθώς στη χώρα µας εκτρέφονται ελεύθερα πολύ περισσότερα 
αιγοπρόβατα από εκείνα που µπορούν να συντηρηθούν στα λιβάδια 
µας. Η ανεξέλεγκτη και παράνοµη βόσκηση, ιδιαίτερα µετά την 
εκδήλωση πυρκαγιάς, παρεµποδίζει τη φυσική αναγέννηση των 
δασών, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του οικοσυστήµατος και τη 
διάβρωση του εδάφους. Η υπερβολική βόσκηση θεωρείται η 
κυριότερη αιτία της εικόνας που παρουσιάζουν σήµερα πολλά 
ελληνικά βουνά, όπου βλέπει κανείς να προβάλλουν γυµνά βράχια, 
χωρίς χώµα ή βλάστηση. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
υπερβόσκησης αποτελούν πολλά νησιά του Αιγαίου. 
Τα σηµαντικότερα οικολογικά προβλήµατα που δηµιουργούνται σε 
περιπτώσεις υπερβόσκησης είναι τα ακόλουθα (Ξανθόπουλος, 
1996):  

 Η µείωση της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα των επιθυµητών για 
βόσκηση φυτών.  

πική χλωρίδας, εξαφάνιση ενδηµικών ειδών 

 

µ ν 

 Υποβαθµίση της το
φυτών. Παράλληλα µε την απώλεια της χλωρίδας δεν µπορεί να 
επιβιώσει ούτε και η πανίδα.  

 Η απογύµνωση του εδάφους µε αποτέλεσµα την αύξηση της 
διάβρωσης.  

 Η συµπίεση του εδάφους που οδηγεί στη µείωση της δυνατότητας 
αναπαραγωγής µε σπόρο ορισµένων φυτών.  

∆ασικές πυρκαγιές 
Οι πυρκαγιές αποτελούν τον πιο σοβαρό κίνδυνο που απειλεί την 
ύπαρξη των ελληνικών δασών. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
συµβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών στη 
χώρα µας, όπως είναι τα παρατεταµένα ξηρά και θερµά καλοκαίρια, 
οι δυνατοί άνεµοι, οι µεγάλες κλίσεις των δασικών εδαφών και η 
εύφλεκτη ξηρή βλάστηση τους καλοκαιρινούς µήνες.  
Οι κυριότερες αιτίες των δασικών πυρκαγιών είναι: 
• Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως το κάψιµο 
ξερόχορτων, καλαµιών κ.ά. και η έναρξη πυρκαγιάς από αµέλεια. 
• Το κάψιµο θά νω για τη διευκόλυνση της βόσκησης.  
• Η εγκατάλειψη φωτιάς.  

 20



• Το πέταµα αναµµένων τσιγάρων και σπίρτων ή το άναµµα φωτιάς 
σε µη επιτρεπόµενους χώρους   
• Το κά

.
ψιµο σκουπιδιών σε µη οργανωµένους χώρους ταφής 

•  κυνηγών κυρίως κατά τους θερινούς µήνες.  

• 

• 

είν Υποβαθµίζεται το περιβάλλον, διαταράσσεται η 

δηµ  επηρεάζεται το 
µικροκλίµα, καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου µας, 

µία και η οµορφιά αντικαθίσταται από την 

 
και 

 ικιλότητα. 
 

 
εται αρνητικά το κλίµα. 

 
 
  πηγής υγείας (οξυγόνο, 

αθαρότητα ατµόσφαιρας κ.λπ.). 

ς ό
υ

 ε λπ

 

γιά. Η µεσογειακή 
ν πυρκαγιά από σπόρους ή µε 

οδηγεί στην αποκατάστασή της µετά 
 χ  αναγέννησης αφεθεί 

ανεπηρέαστη (Καζάνης και Αριανούτσου, 1998). Σύµφωνα µε την κα 

σκουπιδιών.  
Οι δραστηριότητες

• ∆ιάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες.  
Κακόβουλες ενέργειες (εµπρησµοί).  
Οι κεραυνοί. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις που ακολουθούν πάντοτε τις πυρκαγιές 
αι πολλές. 

ισορροπία του οικοσυστήµατος, διαβρώνεται το έδαφος, 
ιουργούνται χείµαρροι και πληµµύρες,

ζηµιώνεται η οικονο
ερήµωση. Μάλιστα όταν τη φωτιά ακολουθήσει η βόσκηση, τότε οι 
συνέπειες για το οικοσύστηµα είναι ανεπανόρθωτες, καθώς 
καταστρέφεται η φυσική αναγέννηση και χάνεται κάθε ελπίδα 
ανάκαµψης του οικοσυστήµατος. Συµπερασµατικά οι συνέπειες που 
δηµιουργούνται ύστερα από µια πυρκαγιά είναι: 

 Καταστρέφεται το πράσινο. 
 Ζηµιώνεται η οικονοµία. 

Καταστρέφεται η οικολογική ισορροπία. 
 Καταστρέφεται η δυνατότητα του καταφυγίου της πανίδας 

χλωρίδας. 
Καταστρέφεται η βιοπο
∆ιαβρώνονται τα εδάφη. 

 ∆ηµιουργούνται χείµαρροι. 
Μειώνονται τα υπόγεια νερά. 

 Επηρεάζ
Ερηµώνεται σταδιακά ο τόπος. 
Κινδυνεύουν ζωές ανθρώπων και ζώων. 
Αποστερείται ο τόπος πολύτιµης
δροσιά, κ

 Μειώνεται η αισθητική οµορφιά της περιοχής. 
Θα πρέπει όµω  να σηµειωθεί τι όπως σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, 
έτσι και στην Ελλάδα, οι δασικές πυρκαγιές -ιδιαίτερα α τές που 
οφείλονται σε φυσικά αίτια (αυταναφλέξεις, κ ραυνούς, κ. .) 
αποτελούν ένα φυσικό φαινόµενο. Και αυτό γιατί, όπως 
υποστηρίζεται από επιστήµονες, η φωτιά είναι οικολογικός 
παράγοντας µε τον οποίο έχουν εξελιχθεί και στον οποίο έχουν 
προσαρµοστεί τα δασικά οικοσυστήµατα που συναντάµε σε περιοχές 
µε µεσογειακό κλίµα (Αριανούτσου & Φαραγγιτάκης, 2007). 
Χαρακτηριστικό αυτής της προσαρµογής είναι η αναγέννηση των 
καµένων δασικών περιοχών µετά την πυρκα
βλάστηση αναπαράγεται µετά τη
παραβλαστήµατα, πράγµα που 
από ρονικό διάστηµα, αν η διαδικασία της
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Αριανούτσου υπό 
κές" συνθ"κανονι ήκες, 

 µ

ς 

ιµό
, 

περιοδι

ω  

 α ωτα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο 
κ ε ξανακαίγεται, προβλήµατα δηµιουργούνται 

ν η αποκατάσταση της καµένης βλάστησης 
εται ολοκληρωθεί εξαιτίας ανθρώπινων 

ό τα σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν 
κ  η εφαρµογή εσφαλµένης διαχείρισης στις 

ς εκτάσεις κ συγκεκριµένα η αλόγιστη βόσκηση ήµερων 
ασµέ επιλογές αναδάσωσης (εισαγωγή ξενικών 

σώσ  να 
κ που 

σ α προβλ ν (π.χ. η 
ων γιατί συγκράτηση των εδαφών και την 

 

σ

ανακόπτει την 
πορεία φυσικής 
αναγέννησης των 
οργανισµών, 
προκαλείται 

µια εσογειακή περιοχή 
µπορεί να καεί χωρίς 
µακροπρόθεσµα να 
υποστεί υποβάθµιση ως 
προ την ποικιλότητα, 
τη δοµή και τη 
γον τητα των εδαφών 
της µε µια 

κότητα 40 
χρόνων περίπου. ∆εν 
συµβαίνει όµ ς αυτό αν 
το ίδιο δάσος καίγεται 
ανά χρονικά διαστήµατα 
που δεν του επιτρέπουν 
να αναγεννηθεί φυσικά. 
Εκτός από τα ανεπ νόρθ
δάσος που αίγ ται και 
σε ένα καµένο δάσος ότα
δεν αφήν να 
δραστηριοτήτων. Τρία απ
δασικές πυρ αγιές είναι 
καµένε αι πιο 
ζώων, οι λανθ νες 
φυτικών ειδών, αναδα
αναγεννηθούν φυσικά, 
δηµιουργούν περισ ότερ
κατασκευή κορµοπλεγµάτ
αποφυγή της διάβρωσής τους – επιστήµονες υποστηρίζουν ότι η 
τοποθέτηση κορµών για την πιθανή αποφυγή της διάβρωσης του 
εδάφους θα έχει σαν άµεσο αποτέλεσµα την τροποποίηση της 
διαθεσιµότητας των σπερµάτων κάτι που αποτελεί παρέµβαση στη 
διαδικασία φυσικής 
αναγέννησης). Οι 
επιστήµονες 
τονίζουν ότι η 
βόσκηση στα κρίσιµα 
στάδια της έναρξης 
της µεταπυρικής 
διαδοχής ε ένα 
δάσος είναι 
καταστρεπτική, γιατί 

εις σε περιοχές που µπορούν
.λπ.) αλλά και παρεµβάσεις 

ήµατα από όσα λύνου

Κατασκευή κορµοπλεγµάτων µετά τη φωτιά της 
Πάρνηθας, καλοκαίρι 2007. Φωτ. Π. Πήλιουρας. 

Φυσική αναγέννηση µε παραβλαστήµατα 
µετά τη φωτιά της Αιγιαλείας, καλοκαίρι 

2007. Φωτ. Κ.Π.Ε. Ακράτας.
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συµπίεση του εδάφους, αποµακρύνεται ζωτικής σηµασίας οργανική 
ουσία, το έδαφος διαβρώνεται και το οικοσύστηµα καταρρέει.  
Η πυρκαγιές µεγάλης συχνότητας για το ίδιο δάσος σε συνδυασµό µε 
την τονη βόσκηση ε ι από τα σοβαρότερα ιβαλλοντικά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα και οδηγεί συστηµατικά 
προς ερηµοποίηση (για παράδειγµα η δυτική πλευρά της Λέσβου, 
πολλές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Θεσσαλίας). 

 
Πρόληψη, αντιµ τώπιση, δρά εις για την ντιµετώπιση των 
δασικών πυρκαγιών  
Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι σηµαντική προϋπόθεση 
για την εξάλειψη του κινδύνου της καταστροφής των δασών από τις 
πυρκαγιές. Τα κυριότερα προληπτικά µέτρα που είναι απαραίτητο να 
λαµβάνονται είναι τα ακόλουθα: 
1. Εφαρ ογή των διατάξεων των νόµων για τα δάση. Για 
παράδειγµα απαγορεύεται το άναµµα φωτιάς ή η εγκατάλειψη 
αναµµένης ωτιάς ή τ
στο δάσος. 
2. Ενηµέρω
(π.χ. δα ρχείο π
πραγµατοποιούν ενη
επιµόρφωση και ευαισ
του κοινού µε τις πυρο
3. Περιβαλλοντική 
αλλά αρκετ
απαραίτητο σε όλες τι
της εκπαίδ  οι µ
συµµετέ  σε πρ
Περιβαλλοντικ  Εκπα
στόχο να
ενδιαφέρον 
καταστάσε περιβ
προβλήµατ
αλλά και ευρύτερα και να τους 
δοθούν οι ευκαιρίες να 

έν ίνα περ

ε σ  α

µ

φ

ση. Όλοι οι σχετικοί µε το δάσος φορείς του κράτους 
σα , υροσβεστική, κ.λπ.) είναι απαραίτητο να 

µερωτικές δράσεις προσβλέποντας στην 
θητοποίηση των πολιτών και τη συνεργασία 
σβεστικές δυνάµεις του κράτους.  
εκπαίδευση. Η ενηµέρωση είναι σηµαντική 

όχι ή. Είναι 
ς βαθµίδες 

ευσης αθητές να 
χουν ογράµµατα 

ής ίδευσης µε 
 αποκτήσουν 
για συγκεκ

ις και αλ
α του τόπου τους 

 

απαραίτητο να ενισχυθεί και να 

 την 

δάση κατάλληλοι χώροι αναψυχής 
που συµβάλουν στην ψυχαγωγία των επισκεπτών των δασών µας.  

ο πέταµα αναµµένου σπίρτου ή τσιγάρου µέσα 

ριµένες 
λοντικά 

κατανοήσουν τον κόσµο γύρω 
τους και ίσως οι εν δυνάµει 
δυνατότητες να φροντίζουν για 
τη βιώσιµη ανάπτυξή του. 
4. Εθελοντισµός. Είναι 

προωθηθεί η ιδέα και η συµβολή 
του εθελοντισµού για
πρόληψη και προστασία των 
δασών από τις πυρκαγιές. 
5. Εκδροµικοί και κατασκηνωτικοί χώροι. Είναι απαραίτητο να 
δηµιουργούνται στα επισκέψιµα 

Παρατηρητήριο στα όρια δασικής 
έκταση  του Υµηττού.  ς
Φωτ. Π. Πήλιουρας. 
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6. Περιπολίες. Kατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου είναι 
απαραίτητη η επιτήρηση από τις αρµόδ ες υπηρεσίες ων δασικών 
περιοχών. Σκοπός αυτής της επιτήρησης είναι η εφαρµογή της 
νοµοθεσίας,

ι τ

 η πληροφόρηση του κοινού που επισκέπτεται τα δάση, 

τ   

ς λ  ρβ
ν 
η 

τ υ 
αι 

αιτίε η α ν 
ν η 

ν 
σ ε 

 
 τ έµβασης 

ώ 
µ  

η 
 από 

 
αι 

α ν 
 ε  ς 

λούθησή 

 

η άµεση ανίχνευση τυχόν πυρκαγιών και η γρήγορη επέµβαση και 
κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών.  
Υπάρχουν και µέ ρα αντιµετώπισης µιας πυρκαγιάς όταν αυτή 
ξεσπάσει, όπως αντιπυρικές λωρίδες, υδατοδεξαµενές, 
παρατηρητήρια δασικών πυρκαγιών.  
∆ράσεις για την αποκατάσταση των δασών από πυρκαγιά αλλά και 
άλλου όγους (π.χ. υπε όσκηση
είναι οι αναδασώσεις. Σκοπός τω
αναδασώσεων είναι 
επαναδηµιουργία ων δασών πο
καταστρέφονται από πυρκαγιές κ
άλλες ς, νανέωση τω
«γερασµένω » δασών και 
υποστήριξη των υποβαθµισµένω
δασικών οικοσυ τηµάτων µ
εξασφάλιση της φυσικής
αναγέννησης ή εχνητής επ
(σπορά ή φύτευση). Θα πρέπει εδ
να ση ειωθεί ότι οι αναδασώσεις θα
πρέπει να γίνονται µε µεγάλ
προσοχή και ύστερα

) 

Φ  
φωτι καίρι 

2007. Φωτ. Κ.Π.Ε. Ακράτας.

υσική αναγέννηση µετά τη
ά της Αιγιαλείας, καλο

προσεκτικές µελέτες.  
Μια αναγκαία δράση σχετική µε τις
πυρκαγιές είναι η αποτύπωση κ
χαρτογράφηση των κ µένω
εκτάσεων σε τήσια βάση καθώ
και η διαχρονική παρακο
τους, έτσι ώστε αφενός να προστατευτούν από την παράνοµη 
οικιστική επέκταση και αφετέρου να διευκολυνθεί η σύνταξη 
σχεδίων επαναφοράς των οικοσυστηµάτων στην προηγούµενη
κατάστασή τους.  
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 
Αποικοδόµηση: διαδικασία κατά 

(βακτήρια το ους και
τη νεκρή οργανική φυτική και ζω
µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκ νέου

 
Αποψίλωση: η καταστροφή των δέ

µιας περιοχής. 
 
Βιοποικιλότ  η π ία του φ
επίπεδο ορ σή ς, από τα
τους οργανισµούς, έως τα είδη
οικοσυστήµατα. 

 
Βιοκοινότητα: το σύνολο των διαφ

την οποία µικροοργανισµοί 
υ εδάφ  µύκητες-αποικοδοµητές) µετατρέπουν 

ική ύλη σε ανόργανη, η οποία 
 από τα φυτά. 

ντρων και όλης της βλάστησης 

ητα: οικιλ αινοµένου της ζωής σε κάθε 
γάνω ς τη  γονίδια, τα χρωµοσώµατα και 

 , τις βιοκοινότητες και τα 

ορετικών πληθυσµών που ζουν 
 οι σχέσεις που αναπτύσσουν 

 ια 

ατο στρώµα του φλοιού της γης που αποτελείται 
από θρυµµατισµένα πετρώµατα και αποσυντεθειµένες οργανικές 
ουσίες. 

 
Εθνικός ∆ρυµός: προστατευόµενη δασική έκταση. 
 
Εκχέρσωση: η µετατροπή χέρσας γης σε καλλιεργήσιµη. 
 
Οικοσύστηµα: ένα σύστηµα µελέτης που περιλαµβάνει τους   
βιοτικούς παράγοντες µιας περιοχής (το σύνολο των οργανισµών 
που ζουν σ’ αυτή), τους αβιοτικούς παράγοντες (κλίµα, έδαφος) 
και το σύνολο των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται µεταξύ 
τους. 

 
Πανίδα: το σύνολο των ζωικών ειδών σε µια περιοχή. 
 
Ρύπανση: η επιβάρυνση του περιβάλλοντος µε κάθε παράγοντα που 
έχει βλαβερές επιδράσεις στους οργανισµούς. Ο παράγοντας 
λέγεται ρύπος. Ρύποι είναι συγκεκριµένες χηµικές ουσίες, 
ακτινοβολίες, ήχος, θερµότητα. 

 

σε ένα οικοσύστηµα, καθώς και
µεταξύ τους. 

 
Βιότοπος: η περιοχή στην οποία
βιοκοινότητα. 

 
Βλάστηση: το σύνολο των φυτών σε µια περιοχή (όχι των φυτικών 
ειδών).  

 
Έδαφος: το ανώτ

ζει ένας πληθυσµός ή µ
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Τροφική αλυσίδα: είναι η ροή ενέργειας από τους παραγωγούς 
στους καταναλωτές δηλαδή  µια σειρά οργανισµών ενός 

 α
 
Φω

άσινα µέρη των 
τη βοήθεια  του  

λω  των φυτικών ειδών σε µια περιοχή. 

 

οικοσυστήµατος που ο καθένας τρέφεται πό τον προηγούµενο. 

τοσύνθεση: η παραγωγή γλυκόζης και οξυγόνου µε την 
απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας από τα πρ
φυτών και τη µετατροπή της σε χηµική,  µε 
διοξειδίου του άνθρακα και του νερού. 

 
ρίδα: το σύνολοΧ
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1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Προετοιµασία των οµάδων για 
παιδαγωγική εξόρµηση στο δάσος 
 
 
 

Φύλλο εργασίας 1/1 

 

Προετοιµαζόµαστε για την εξόρµησή µας στο δάσος 
 
Συζητάµε και συναποφασίζουµε πριν την επίσκεψή µας στο δάσος 

(µαθητές και εκπαιδευτικοί) για να προετοιµαστούµε κατάλληλα έτσι 

ώστε: 

 να διασφαλίσουµε την ασφαλή µετάβαση και παραµονή µας σ΄ 

αυτό 

 να συµπεριφερθούµε φιλικά προς αυτό 

 
 
 
Γι΄ αυτό στο δάσος φροντίζω να φορώ: 

 

 Ρούχα άνετα 

 Μακρύ παντελόνι 

 ∆ετό κλειστό παπούτσι µε τρακτερωτή σόλα 

 Καπέλο ή αδιάβροχο ανάλογα την εποχή 

 Και να έχω το σακίδιο µου στην πλάτη για 

να έχω ελεύθερα τα χέρια µου 

 

 



 

Φύλλο εργασίας 1/2 

 
 

ροετοιµάζουµε τα σακίδια των οµάδων 

Προµηθευόµαστε τα απαραίτητα υλικά και ετοι

ν οµάδων στο σχολείο µας. Ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών 

 συµµετέχουν στην εξόρµηση δηµιουργούµε οµάδες. 

ητές. Ένας 

σιµο νερό 

κο & σχοινί 

 Κιάλια 

 ∆ηµοσιογραφικό µαγνητόφωνο 

 Πυξίδα 

 

 

 

 γεθος) 

 

 συλλογή δειγµάτων 

 Ψαλίδι & σουγιά 

 Μετροταινία ή µεζούρα 

 Κουβαδάκι & απόχη 

 Θερµόµετρο (νερού, αέρα, εδάφους) & εδαφοτρυπιτή 

 Χρώµατα ζωγραφικής & χαρτονάκια 

 Σακούλα για απορρίµµατα 

Π
 

µάζουµε τα σακίδια 

τω

που

Πρόταση: Ένας καλός αριθµός κάθε οµάδας είναι 6-8 µαθ

µαθητής επιλέγεται ως υπεύθυνος της οµάδας. 

Στα σακίδια της κάθε οµάδας έχουµε: 

 Πό

 Το φαρµακείο µας 

 Σπάγ

 Μεγεθυντικό φακό 

 Φωτογραφική µηχανή 

Μολύβια 

Σηµειωµατάρια 

Γάντια µιας χρήσης 

Σκαλιστήρι, φτυάρι, πιρούνα (σε µικρό µέ

Λαβίδα 

Σακουλάκια & µπουκαλάκια για 
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Φύλλο εργασίας 1/3 

έκα πράγµατα που θα µας κάνουν άνετη την εξόρµηση στο 

 

Συζητάµε και συναποφασίζουµε στην τάξη τη συµπεριφορά µας στο 

 

∆ε θα ξεχνάµε: 

• ίτερα προσεκτικοί 

• στε µε τις άλλες οµάδες 

•  υπεύθυνους των οµάδων 

• µε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνουµε 

•

• αντασία µας 

• µε ότι κρίνουµε ενδιαφέρον 

• τε µε τα άλλα µέλη της οµάδας µας 

• πες ζηµιές στα φυτά 

•  

ουµε 

 

 
 

∆
δάσος 

δάσος πριν την εξόρµησή µας 

Να είµαστε ιδια

 Να µην ανακατευόµα

Να πειθαρχούµε στους

Να ρωτά

 Να είµαστε παρατηρητικοί 

 Να χρησιµοποιούµε τη φ

Να σηµειώνου

 Να συνεργαζόµασ

 Να µην κάνουµε άσκο

Να αγαπάµε και να µην ενοχλούµε τυχόν ζώα που θα

συναντήσ
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Φύλλο εργασίας 1/4

 

∆έκα πράγµατα που θα θυµόµαστε στην εξόρµηση µας στο
δάσος: «κώδικας συµπεριφοράς στο δάσος» 

το δάσος πάντα θυµάµαι: 

 αγριολούλουδα, να αποφεύγω να τα 

πατώ και να τα κόβω 

3. να µελετώ και να παρατηρώ τα σκαθάρια και τις αράχνες χωρίς να 

 ρίς να χαράζω το 

 ειχήνες χωρίς να τους 

ς και τις πέτρες 

  για τα απορρίµµατά µου. 

Ξέρω ότι αυτά δεν ανήκουν στη φύση 

7. να περπατώ από τα µονοπάτια και αν βγω από αυτά να πατώ µε 

 ότι οι φωλιές των πουλιών είναι τα σπίτια τους 

9. ότι οι πεταλούδες είναι για να πετάνε από λουλούδι σε λουλούδι, 

όταν κόβω τα φτερά τους γίνονται δικές µου, αλλά δεν είναι πια 

πεταλούδες 

10. ότι η φύση είναι φίλη µας. Σε µια φιλία δεν φτάνει µόνο να 

παίρνουµε αλλά και να δίνουµε 

Αυτό που θέλει η φύση από εµάς είναι: προσοχή, αγάπη, 

φροντίδα 

 

 

 

 

Σ

1. να µιλώ σιγά για να µη τροµάζουν τα πουλιά και τα ζώα 

2. να βλέπω και να µυρίζω τα

τα βλάπτω 

4. να απολαµβάνω τον ίσκιο των δένδρων χω

κορµό τους µε αιχµηρά εργαλεία 

5. να ασχολούµαι µε τους µύκητες και τις λ

ξεκολλάω από τους κορµού

6. να κουβαλάω µαζί µου µια σακούλα

µεγάλη προσοχή 

8.
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2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Γνωριµία µε το δ
 
 

Φύλλο εργασίας 2/1

Φυτά στο διάβα µας… 
Ψάχνουµε, βρίσκουµε, παρατηρούµε, αναγνωρίζουµε, 

φωτογραφίζουµε, καταγράφουµε, ζωγραφίζουµε, φυτά που 

 

Σηµείωση: Η δραστηριότητα µπορεί να γίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της ε

Τρώγεται; Μορφή 

άσος 

 

 

συναντάµε στο δάσος! 

 

Το φυτό που 

ΝΑΙ ΟΧΙ θάµνος 

Παρατήρηση 

κατασκευή, 
κ.ά.) 

συναντήσαµε 
το λένε… 

∆έντρο, πόα, (ζωγραφική, 

    
 
 

    

 
 

    

 
 

 

 

   
 

   
 
 

 

    
 
 

    
 
 

πίσκεψης στο δάσος. 
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Φύλλο εργασίας 2/2 

υ 

Η δραστηριότητα εφαρµόζεται στην τάξη µετά την εξόρµηση στο 

δάσος. 

Τα φυσικά υλικά (φύλα, κλαδιά, καρπούς, άνθη, χώµα) που 

συνέλεξαν οι µαθητές από την εξόρµησή τους στο δάσος µπορούν, 

ε να άνουν δηµι  

φ άσους. 

 Πώς θα τα αποξηράνουµε: Τα φυτικά υλικά αποξηραίνονται 

τοποθετούµενα προσεχτικά ανά εσα σε φύλλα φηµερίδας, τα 

οποία πιέζονται από ένα βαρύ αντικείµενο (βιβλίο). 

 Για τη δηµιουργία του φυτολογίου χρησιµοποιείται  µεγάλο 

σηµειωµατάριο, διακοσµηµένο και διαµορφωµ νο από τους 

µαθητές ή έτο ο του εµπορίου Προτείνεται η άθε σελίδα να 

καλύπτεται µε ριζόχαρτο για την αποφυγή φθοράς

 Κάθε σελίδα του φυτολογίου µπορεί να περιέχει  αποξηραµένο 

φυτικό υλικό, ετικέτα µε την ονοµασία προέλευσή του, το σηµείο 

συλλογής του  και φωτογραφία της περιοχής συγκοµιδής 

αυτού. 

υζήτηση στην µέλεια για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης 

καθώς και τις προσαρµογές των φυτών στις µατεδαφικές 

υνθήκες. (W.W.F. Ελλάδας, 1999)

 

 
 

∆ηµιουργία φυτολογίο
 

άν επιθυµούν, 

υτολόγιο του δ

 τα αποξηρ  και να ουργήσουν το

 µ ε

 σκληρό

έ

ιµ . κ

. 

το

ς 

 καθώς

Σ ολο   

κλι

σ  
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Φύλλο εργασίας 2/3 

 

Ερευνούµε για ίχνη ζώων και πουλιών! 
 

υνεργαζόµαστε και βρίσκουµε ίχνη ζώων και πουλιών στο δάσος 

 

Σ
(φωλιές, πατήµατα, υπολείµµατα τροφής κ.ά.) 

Ζώα 

όνοµα 
πώς τα 

αναγνωρίσαµε 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Πουλιά  
 
 
 
 

όνοµα πώς τα 
αναγνωρίσαµε 
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3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μετρήσεις στο δάσος 

Φύλλο εργασίας 3/1

Συνέντευξη από ένα δέντρο! 

ετρήσουµε και να 
προσδιορίσουµε ορισµένα στοιχεία επιλεγµένων δέντρων όπως
ονοµασία, ηλικία, , σχήµα κορµού. Ένας ευχάριστος και 
πρωτότυπος τρόπος είναι να «πάρουµε συνέντευξη από το δέντρο» 
Πιθαν σεις µας: 
 
Πώς σε λένε; _____________________________________ 

Πόσο χρονών είσαι; ________________________________ 

Πόσο µπό  έχεις; __________________________________ 

Είσαι αειθ λές ή φυλλοβόλο; __________________________ 

Μπορώ ν  πιάσω τον κορµό σου ______________________ 

Πειράζει που θα γίνουµε και εµείς δέντρο σαν και εσένα; 

(αναπαράσταση του δέντρου) 

Είσαι πηγή έµπνευσης για µας και σου αφιερώνουµε ένα ποίηµα! 

(εµπνεόµ στε και γράφουµε ένα ποίηµα για το δέντρο) 

Σ΄ ευχαριστούµε για την παρέα! 

Σηµειώσεις: 
Για να υπολογίσουµε το ύψος του δέν : 
• ένας µαθητής στέκεται µε την πλάτη γυρισµένη προς αυτό, 
• λυγίζει τα πόδια του και προσπαθεί να δει τ ή του ανάµεσα από 

αυτά 
• βάζουµε µάδι στο σηµείο πο ε όταν είδε την κ
• µετράµε ν απόσταση του σηµείου από το δέντ το 

ύψος το ! 
 
ια να εκτιµ µε την ηλικία του: 

µετράµε την περίµετρο του κορµο του περίπου ένα µέτρο πάνω από τη 
βάση του –γη- 
διαιρούµε δια 2,5 και έχουµε την ηλικία του, κατά προσέγγισ ! 

ια να µάθουµε το όνοµά του: 
o Συζητάµε, συγκρίνουµε, ρωτάµε τ  άλλες οµάδες 
o Ρωτάµε περαστικούς 
o Συλλέγουµε φύλλα και ανατρέχουµε στη βιβλιογρ φία όταν 

επιστρέψουµε στο σχολείο. 

 
 

 

 
Όταν βρισκόµαστε στο δάσος µπορούµε να µ

 
ύψος

ές ερωτή

ι

α

α ; 

 

α  

τρου

ην κορυφ

 ση υ βρέθηκ ορυφή 
ρο και βρίσκουµε  τη

υ

Γ ήσου
 ύ 

 η
 
Γ

ις

α
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Φύλλο εργασίας 3/2

 

 

 

π ι  ια
επί

 

 

Και η θερµοκρασία ανεβαίνει… 

Με το θερµόµετρό µας µετράµε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τη 
θερµοκρασία του αέρα (σε σκιά), του εδάφους και του νερού στο 
δάσος και την καταγράφουµε. 
Παρατηρούµε τις διακυµάνσεις της. 
 
 
 

 
 
 
 
Σηµείωση: Η δραστηριότητα µ ορεί να γίνετα  καθ΄ όλη τη διάρκε  της 
σκεψης στο δάσος. 
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4η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Τύποι δασών 

Φύλλο εργασίας 4/1

 

ς 

κυρίαρχα δέντρα που υπάρχουν 
ιλέξαµε να µελετήσουµε. Εάν 

υριαρχεί µια συγκεκριµένη κατηγορία π.χ. κωνοφόρα, τότε έχουµε 
άσος κωνοφόρων και αντίστοιχα, εάν τα δέντρα που κυριαρχούν 
νήκουν σε δύο κατηγορίες (π.χ. κωνοφόρα και πλατύφυλλα) τότε 
το δάσος που µελετάµε είναι µεικτό. Μπορούµε έτσι να συζητήσουµε 
για µεικτό δάσος ελάτης µε οξιά (πρώτο µπαίνει το είδος που 
συναντάµε σε µεγαλύτερο εκατοστιαίο ποσοστό (%) στο χώρο του 
δάσους. 
 
Αναγκαία υλικά: µετροταινία, υπολογιστής τσέπης, πληροφοριακό 
υλικό σχετικό µε τους τύπους των δασών. 
 
Εφαρµογή της δραστηριότητας: 

 Επιλέγουµε το σηµείο του δάσους που θα µελετήσουµε. 

 Μετρούµε µε τη µετροταινία και επιλέγουµε µια τετραγωνική 

περιοχή του δάσους µε πλευρά 5Οm. 

 Συµφωνούµε στην οµάδα µας για τον τρόπο που θα εργαστούµε 

ώστε να µετρήσουµε µε ακρίβεια των αριθµό των δέντρων. 

 Προσέχουµε τη διαφορά µεταξύ ενός δέντρου και ενός θάµνου: 

κάθε κορµός φαρδύτερος από 10 cm θεωρούµε ότι ανήκει σε 

δέντρο. 

 Παρατηρούµε, αναγνωρίζουµε και καταγράφουµε στον πίνακα τον 

αριθµό των δέντρων που υπάρχουν µέσα στην περιοχή που 

επιλέξαµε. 

 Συζητάµε και καταγράφουµε ποια είδη δέντρων εντοπίσαµε; 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Προσδιορισµός τύπου του δάσου
 
∆υο λόγια για τη δραστηριότητα στο δάσος: 
Στη χώρα µας υπάρχουν πολλοί τύποι δασών. Στη δραστηριότητα 
αυτή θα µελετήσουµε ποια είναι τα 
στο σηµείο του δάσους που επ
κ
δ
α
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 Υπολογίζουµε την αναλογία µεταξύ των δέντρων που υπάρχουν 

 Αναλογία πλατύφυλλων και κωνοφόρων: 

Πλατύφυλλα φυλλοβόλα        %      Κωνοφόρα

………………….. 

στο δάσος. 

 

         % 

 

 Αναλογία ελάτων και πεύκων: 

 

Έλατα                                  %            Πεύκα          % 

 

 Αναλογία οξιάς και βελανιδιάς: 

 

Οξιές                                   %          Βελανιδιές       % 

 

Ποιο είδος δέντρου επικρατεί; 

………………………………………………………………………

 

Είδος δέντρου Αριθµός δέντρων 

Έλατο  

Πεύκο  

Κουκουναριά  

Οξιά  

Βελανιδιά  

Καστανιά  

Ιτιά  

Σφενδάµι  

Πλατάνι  

∆ρυς  
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Φύλλο εργασίας 4/2 

 

Πε
 

Με  δασικό οικοσύστηµα για τον 

ροσδιορισµό του τύπου του δηµιουργούµε ένα κείµενο στο οποίο 

περ

το είδος του δάσους που µελετήσαµε, 

 

την ηλικία των δέντρων του, 

 

την κατάστασή του  

ηκαν από τις συζητήσεις µας κατά τη 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… ……………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
Σηµείωση Τα φύλλα εργασία 10 & 11 αποτελούν αρµογή δραστηριότητας 
που αντλήθηκε από το ακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό: W.W.F. Ελλάς (1998). 
Παρατήρηση ∆ασών: Εγχειρίδιο & Ερωτηµατολόγιο. 

 

ριγραφή τύπου του δάσους 

τά τις απαραίτητες µετρήσεις µας στο

π

ιγράφουµε: 

 

το υψόµετρο που βρίσκεται, 

 

την πυκνότητά του, 

 

 άλλα στοιχεία που αναδείχτ

διάρκεια της µελέτης µας. 

…

…………………………………

:  προσ
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5η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ανθρώπινες παρεµβάσεις στο 
δάσος 

 
Φύλλο εργασίας 5/1 

την εξόρµησή µας στο δάσος, εντοπίζουµε, παρατηρούµε και 

 
εξυπηρετεί περιβάλλον 

«Ίχνη» του ανθρώπου! 
Σ
σχολιάζουµε ανθρώπινες παρεµβάσεις στο φυσικό οικοσύστηµα 

 

Περιγραφή
Σκοπός που Επιπτώσεις στο 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
 

  
 
 

 
Στη συνέχεια µε ζωγραφική, 

κάτι άλλο αποδίδουµε την παρέµβαση 

Νεροτριβή Φωτ.: Σ. Περδικάρη 

κατασκευές, διήγηµα, φωτογραφία ή 

ου µας εντυπωσίασε περισσότερο στο 
άσος! 

 

π
δ
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Φύλλο εργασίας 5/2 

 

εά απορρίµµατα; 

συλλέγουµε και παρατηρούµε τα χαρακτηριστικά τους. 

 

είδος ποσότητα 
µός 

αποσύνθεσης 
 

προέλευσης 

 

Υπάρχουν γύρω µας στερ
 

 Τα εντοπίζουµε. τα καταγράφουµε, τα φωτογραφίζουµε ή τα 

βαθ πηγή

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

   
 

 

 Στη συνέχεια συζητάµε γι΄ αυτά στην οµάδα και προτείνουµε

δράσεις για την αποτροπή παρόµοιων περιστατικών στη φύση. 

 να τις επεξεργαστούµε όταν 

 

 

 Καταγράφουµε τις προτάσεις µας για

επιστρέψουµε στο σχολείο. 
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Φύλλο εργασίας 5/3 

 
 

 

αν φωνούν. 

χεδιάζουµε άµεσα και παίζουµε ένα Παιχνίδι ρόλων µε θέµα τη 

διαχε ς περιο αι δώσ οιες

µείωση: 

Οι µαθητές επιλέγουν τους ρόλους που επιθυµούν να υπ θούν. 

ιθανοί ρόλοι: σκός, εστιάτορας, περιηγητές, εκπρόσωπος 

ικολογικής οργάνωσης, υπάλληλος δασαρχείου, κ.ά. 

Παίζουµε ένα Παιχνίδι ρόλων 

Στην περιοχή του δάσους που βρισκόµαστε υπάρχουν διάφορες 

θρώπινες παρεµβάσεις και οι κάτοικοι µε τους φορείς δια

Σ

ίριση τη χής µήπως κ ουµε ΕΜΕΙΣ κάπ  λύσεις! 

 

Ση

οδυ

Π βο

ο  
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6η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ∆άσος – πηγή
δηµιουργίας 

 
 

Φύλλο εργασίας 6/1 

 

και

ι καλλιτέχνες θα ζωγραφίσουν και θα φωτογραφίσουν, οι 

 εµπνευστούν και θα γράψουν κάτι για το τοπίο, και οι 

ό αυτό σηµείο! 

 έµπνευσης και 

Με χρώµατα, µολύβια  λόγια! 
 
∆ιαλέγουµε στο δάσος ένα σηµείο µε την πιο συναρπαστική θέα και 

καθόµαστε µε την οµάδα µας. 

Ο

συγγραφείς θα

ποιητές θα αποδώσουν µε έντεχνο λόγο τις οµορφιές της φύσης. 

 

Ας ψάξουµε για το ιδανικ
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Φύλλο εργασίας 6/2 

µιουργίες από υλικά του δάσους 
 
Εφαρµογή της δραστηριότητας: 

Η δραστηριότητα ξεκινά από το δάσος και ολοκλη

Στο δάσος: µαζεύουµε υλικά του δάσους για τη συλλογή µας όπως

χώµα, πέτρες, κάστανα, 

οµµάτια ξύλων, κ.ά. και τα παίρνουµε µαζί µας. 

Στην τάξη: Με τα φυσικά υλικά που συλλέξαµε από την εξόρµησή 

µιουργήσουµε διακοσµητικές 

 για παράδειγ

 

υλικά, 

 διακοσµητικά στεφάνια από

 χριστουγεννιάτικά στολίδια, 

 τρισδιάστατες κατασκευές τύπου κολάζ 

πάνω σε ύφασµα, γυαλί ή χαρτόνι για 

διακόσµηση χώρων, 

 συνθέσεις για ανθοδοχεία και 

ανθοστήλες, 

 και ότι άλλο εµπνευστούµε. 

Τις δηµιουργίες µας µπορούµε να 

εκθέσουµε στη σχολική και τοπική 

κοινότητα, να οργανώσουµε παζάρι για 

έσοδα, να διακοσµήσουµε το σχολικό χώρο αλλά και την κατοικία 

µας. 

Συζήτηση µπορεί να προκληθεί µε θέµα: «τι µπορούµε να 

κατασκευάσουµε µε τα υλικά του δάσους, πώς θα διαχειριστούµε τις 

δηµιουργίες µας, πώς θα διακοσµήσουµε το σχολικό χώρο έτσι ώστε 

να γίνει περισσότερο φιλικός;». 

 

Εικαστικές δη

ρώνεται στην τάξη. 

 

κουκουνάρια, κλαδιά πεσµένα, φύλλα, 

κ

µας στο δάσος µπορούµε να δη

κατασκευές όπως  µα: 

κηροπήγια µε κουκουνάρια, κούµαρα ή κελύφη από κάστανα 

πάνω σε χρησιµοποιηµένα cd, παλιά πιάτα ή άχρηστα οικιακά 

 κλαδιά πεύκων, γκι, καρπούς δάσους, 

Φωτ.: Σ. Περδικάρη 
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Φύλλο εργασίας 6/3 

 

Αγάλµατα» του δάσους 
 

Εφαρµογή της δραστηριότητας: 

Κατά τη διάρκεια της εξόρµησης στο δάσος και ενώ ήδη το έχουµε 

αρκετά γνωρίσει µπορούµε να φτιάξουµε «αγάλµατα» µε τα σώµατά 

 

Όπως είµαστε σε οµάδες συναποφασίζουν τι θα αποδώσουµε µε 

το άγαλµά µας. 

 Επιλέγουµε τους ρόλους µας και αρχίζουµε δουλειά! 

Για τη δηµιουργία του «αγάλµατος» ένας µαθητής υποδύεται το 

ή και περισσότεροι προσποιούνται το 

 άγαλµα για το δάσος. 

  τα αγάλµατά τους, τα 

 τους στο δάσος. 

Αµέσως φωνάζουµε το φωτογράφο της οµάδας! 

«

 

µας και να στολίζουµε το χώρο! 

Για να φτιάξουµε τα αγάλµατα χρειάζεται φαντασία, έµπνευση και

σωµατική έκφραση! 

Και ξεκινάµε… 

 

 

γλύπτη ενώ άλλος µαθητής 

υλικό του γλύπτη που φτιάχνει το

Όταν τελειώσουν όλοι οι γλύπτες

τοποθετούν στην περιοχή επιλογής
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Φύλλο εργασίας 6/4 

 

λευκώµατος 

στο σχολικό χώρο µπορεί να 

. 

κωµα µπορούν να συµπεριληφθούν εικονογραφηµένα 

που  δηµιουργήθηκαν από τους µαθητές σχετικά µε το 

 

∆ηµιουργία φωτογραφικού 
 

Το φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τους µαθητές κατά 

τη διάρκεια της εξόρµησής τους στο δάσος καθώς και αυτό από τις 

σχετικές δραστηριότητές τους 

συγκεντρωθεί για να δηµιουργηθεί ένα λεύκωµα σε εκτυπωµένη 

µορφή ή ηλεκτρονική

Επίσης στο λεύ

ποιήµατα, διηγήµατα και ιστορίες, σκέψεις και προτάσεις πρωτότυπες 

 γράφτηκαν και

δάσος. 

 

Εθνικός ∆ρυµός Οίτης. 
Φωτ.: Σ. Περδικάρη 
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Φύλλο εργασίας 6/5 

 
 

 Καλλιστώ» «∆ραµατοποίηση του µύθου της Νύµφης
 

 
«Οι Μύθοι της Καλλιστώ» 
 «Στην Ελληνική Μυθολογία η Καλλιστώ φέρεται ως κόρη του 
βασιλιά της Αρκαδίας Λυκάωνα. Το όνοµα της προήλθε από ην 
ελληνική λέξη καλλίστη που σηµαίνει η οµορφότερη. 
Στην 

 τ

Ελληνική 
µυθολογία η Καλλιστώ 
ήταν νύµφη που 
συνόδευε τη θεά Άρτεµη. 
Συνδέθηκε µε το ∆ία 
όπου και γέννησε εξ 
αυτού τον µεγάλο ήρωα 
της Αρκαδίας τον 
Αρκάδα. Κατ΄ άλλους 
µύθους η Άρτεµις, 
αυστηρά πάντοτε 
κρίνουσα τις ηθικές 
παρεκτροπές, ή ίσως και 
κατ΄ άλλους η Ήρα που ζηλοτύπησε, την µεταµόρφωσε σε άρκτο 
(αρκούδα). Η Μαία τότε ανέλαβε το µικρό Αρκάδα για να τον 
προστατέψει. 
Κατά µία εκδοχή, η Καλλιστώ, από σχέση της µε τον θεό Ερµή ή τον 
∆ία, γέννησε και τον «τραγοπόδαρο» θεό Πάνα. 
Όταν ο Αρκάδας µεγάλωσε, µια µέρα που πήγε στο δάσος για να 
κυνηγήσει, είδε τη - µεταµορφωµένη πάντα σε αρκούδα - µητέρα 
του, που διατηρούσε όµως ανθρώπινη σκέψη και νόηση, και 
ετοιµάστηκε να τη σκοτώσει. Τότε ο ∆ίας για να αποφύγει τη 
µητροκτονία, µεταµόρφωσε και τον Αρκάδα σε µικρό αρκουδάκι και 
έτσι αναγνώρισε τη µητέρα του, επειδή όµως φοβήθηκε την οργή 
της Ήρας, αµφότερους τους µετέφερε στον ουρανό και 
µεταµόρφωσε και τους δύο σε αστερισµούς βάζοντας τον Αρκτούρο 
να τους προστατεύει. Απο τότε η Καλλιστώ είναι η Μεγάλη Άρκτος 
και ο Αρκάδας η Μικρή Άρκτος. 
Για τους αρχαίους Αρκάδες η Καλλιστώ ήταν εθνική ηρωίδα, µητέρα 
του Βασιλέως Αρκάδου, την οποία και τιµούσαν παρά τον Ναό της 
Άρτεµης, όπου βρισκόταν και ο τάφος της. Αλλά και οι Τεγεάτες 
είχαν ιδρύσει ναό της, µετά λατρευτικού αγάλµατος, στους 
∆ελφούς.» (Ελληνική Βικιπαίδεια, 2008) 
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Εφαρµογή της δραστηριότητας στην τάξη: 

Οι µαθητές αφού σχολιάσουν τους µύθους της Καλλιστώ έχουν τη 

δυνατότητα να τους αναπαραστήσουν µέσω της τεχνικής της 

δραµατοποίησης. 

Για την εφαρµογή της τεχνικής απαιτείται επιλογή των ρόλων, 

προετοιµασία αναγκαίων διακριτικών, σκηνική επένδυση και εργασία 

σε οµάδες για την απόδοση των ρόλων. Η δραµατοποίηση µπορεί να 

εφαρµοστεί µόνο µεταξύ των εµπλεκοµένων µαθητών αλλά και να 

παρουσιαστεί σε κοινό αν η οµάδα των µαθητών το αποφασίσει. 

 

Σηµείωση: Για τα κουστούµια και τα υλικά της δραµατοποίησης 

είναι απαραίτητο να επαναχρησιµοποιηθούν υλικά καθώς και φυσικά 

υλικά έτσι ώστε να µειωθεί ο καταναλωτισµός. 

 

Συζήτηση µε θέµα «οι κάτοικοι του δάσους διαχρονικά» µέσω της 

οποίας ενισχύεται το ενδιαφέρον και η στάση των µαθητών προς 

αυτό. Επιπρόσθετα θέµατα όπως συσ των 

ανθρώπινων όντων µε τη φύση στο µακρινό παρελθόν και στη 

σύγχρονη εποχή µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη 

επιχειρηµατολογίας, κριτικής σκέψης και εξωτερίκευσης προσωπικών 

αξιών. 

 

Έναυσµα για βιβλιογραφική και ηλεκτρονική αναζήτηση και 

συγκέντρωση επιπλέον µύθων και παραδόσεων σχετικών µε το 

δάσος. 

χ ν ετισµός σχέσεω
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7η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παρατηρούµε µε τις αισθήσεις 
µας 

Φύλλο εργασίας 7/1 

 

ε την ακοή 
ολαµβάνουν πραγµατικά. 

υµε ήχους στο 

δάσος 

περιγράφουµε τις πηγές των ήχων που 

ακούσαµε 

µε τη βοήθεια του αυτιού µας και της 

πυξίδας µας προσδιορίζουµε το 

γεωγραφικό σηµείο προέλευσης των 

ήχων που εντοπίσαµε 

συζητάµε και καταγράφουµε ποιος ήχος 

 

Μ
Στο δάσος οι αισθήσεις µας απ

Γι΄ αυτό και εµείς: 

 καθόµαστε χαλαρά και προσπαθούµε να εντοπίσο

 

 

 

επικρατεί 

 χαρακτηρίζουµε τον ήχο (φυσικός ή 

ανθρωπογενής) 

 

Με την όραση 
Στο δάσος οι αισθήσεις µας απολαµβάνουν πραγµατικά. 

Γι΄ αυτό και εµείς: 

 παρατηρούµε και σηµειώνουµε στη 

µνήµη µας τα γύρω µας χρώµατα και 

τοπία 

 καταγράφουµε το χρώµα που επικρατεί. 

 
 

 49



 

Φύλλο εργασίας 7/2 

 
 

Μ

 τις περιγράφουµε 

 

 

θούµε: 

 να ψηλαφίσουµε κορµούς δέντρων, χώµα, 

 βάζουν στο χέρι οι άλλοι (κάτι από το 

δάσος). 

ε την όσφρηση 
 

Στο δάσος οι αισθήσεις µας απολαµβάνουν πραγµατικά. 

Γι΄ αυτό και εµείς: 

 ανακαλύπτουµε µυρωδιές του δάσους 

τις χαρακτηρίζουµε 

 και προσπαθούµε να βρούµε από ποια 

πηγή προέρχονται 

 

Με την αφή 
 

Στο δάσος οι αισθήσεις µας απολαµβάνουν πραγµατικά! 

Γι΄ αυτό και εµείς κλείνουµε τα µάτια και 

προσπα

πέτρες, φυτά… 

 να µαντέψουµε µε την αφή τι είναι αυτό που 

µας
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8η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παρατηρώ, κρίνω και 
τοποθετούµαι 

Παιχνίδι ρόλων µε θέµα «διαχείριση δάσους µετά την 

ώσουµε ένα 
 

 και επιπτώσεις της πυρκαγιάς για τη 

 Να καλλιεργηθεί η κριτι  
 Να αναλάβουµε ενεργό 
 Να επισηµάνουµε φο
στη διαχείριση της καµέ  περιοχής, να αναλάβουµε και 
να υποδυθούµε τους σχ ους 

 Να συνειδητοποιήσου
περιβαλλοντικών προβλ

 
Προτεινόµενοι ρόλοι: 
o Εκπρόσωπος Υπουργείου οταξίας 
o ∆ήµαρχος περιοχής 
o Εκπρόσωπος περιβαλ
o Κάτοικοι περιοχής 
o Εκπρόσωπος συνεταιρισ ους ιδιοκτησίας 
o Εκπρόσωπος κατασκε
o Περιβαλλοντική µαθητικ
o ∆ασολόγος 
o Πολίτες 

 Εκπρόσωποι ζώων του δάσους, Εκπρόσωποι φυτών του δάσους 
κόµος, Κυνηγός, Υλοτόµος 

Εφαρµογή στην τάξη: Μετά από συζήτηση σχετικά µε τα θέµατα 
οκατάστασης τοπίου µπορούµε µαθητές και 

αιχνίδι ρόλων» µε σχετικό 
θέµα µε τους ρόλους µας. 
Συνε  θεµατική του ρόλου µας, 
συνα µε τις θέσεις και τις απόψεις που επιθυµούµε να 
εκφράσουµε στην ολοµέλεια. Στην συνέχεια αποδίδουµε το «Παιχνίδι 

ικής οµάδας καταθέτει 
τις προτάσεις και τις θέσεις του στην ολοµέλεια. Με συζήτηση επί 
των προτάσεων και µε δηµοκρατικές διαδικασίες επιλέγεται η τελική 
πρόταση. 
∆ιάρκεια δραστηριότητας: 30 λεπτά 
(Κούσουλας, 1999; Σκαναβή, 2004; Περδικάρη, 2007) 

 

Φύλλο εργασίας 8/1 

πυρκαγιά» 
Στην τάξη µπορούµε να οργανώσουµε και να αποδ
Παιχνίδι ρόλων για:

 Να εντοπίσουµε συνέπειες
λειτουργία του οικοσυστήµατος. 

κή µας σκέψη
ρόλο 

ρείς και φυσικά πρόσωπα που εµπλέκονται 
νης δασικής
ετικούς ρόλ

µε τη δυσκολία διαχείρισης παρόµοιων 
ηµάτων. 

 Περιβάλλοντος & Χωρ

λοντικής οργάνωσης 

µού µε τίτλ
υαστικής εταιρείας 
ή οµάδα 

o
o Βοσκός, Μελισσο
 

πυρκαγιάς και απ
εκπαιδευτικοί να οργανώσουµε ένα «Π

. Επιλέγουµε και αναλαµβάνου
δριάζουµε σε οµάδες ανάλογα µε τη
ποφασίζου

ρόλων» στο οποίο κάθε εκπρόσωπος κοινων
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Φύλλο εργασίας 8/2 

 
 

«Αντιπαράθεση» - «Debate» 
 

, ανάπτυξης 
ς. 

θέµατα και ζητήµατα 

 συνεργατικότητα, τη συµµετοχικότητα και 

στάσεις και συµπεριφορές φιλικές προς το 
αυτού. 

  προφορικό λόγο. 
 
Θέµα ια την Αντιπαράθεση: «∆ηµιουργία καφετέριας στο δάσος» 

 
Εφαρ ογή: Οι οµάδες αντιπαράθεσης είναι δύο, ήτοι αυτοί που 

δήποτε να δηµιουργηθεί η καφετέρια στο δάσος και 

αυτοί υ αποκλείουν τη δηµιουργία. Οι µαθητές επιλέγουν τις 

ντρώνονται, 

α οστηρίξουν τα 

υς. Στη συνέχεια ένας µαθητής από κάθε οµάδα 

 Αντιπαράθεση. Κατά 

την τιπαράθεσης οι εκπρόσωποι τοποθετούνται και 

ς. (Σκαναβή, 2004) 

 

Σηµ ι µαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρήση της τεχνικής 

έτσι ώστε να µη δηµιουργηθούν ανεπιθύµητες καταστάσεις και 

οµαδοποιήσεις µετά το πέρας του Debate. 

 

∆ιάρκεια: 30 λεπτά 

Στην τάξη µπορούµε να οργανώσουµε ένα Debate για: 
 Να εξασκηθούµε σε διαδικασίες επιχειρηµατολογίας
κριτικής σκέψη

 Να προβληµατιστούµε σχετικά µε 
διαχείρισης δασικών οικοσυστηµάτων. 

 Να αναπτύξουµε τη
την οµαδικότητα. 

 Να διαµορφώσουµε 
δάσος µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη 
Να ασκηθούµε στον

 γ

µ

επιθυµούν οπωσ

πο

οµάδες στις οποίες θα συµµετέχουν. Οι οµάδες συγκε

συζητούν, καταγράφουν και προσπαθούν ν  υπ

επιχειρήµατά το

αναλαµβάνει να εκπροσωπήσει την οµάδα στην

εξέλιξη της Αν

υποστηρίζουν επιχειρηµατολογώντας τις θέσεις του

είωση: Ο
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9η ∆ ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παιχνίδια µε το δάσος 
 

Ρ

Φύλλο εργασίας 9/1 

 

 

    

«Ακροστιχίδα του δάσους» 

 
1     
2       
3          
4          
5              
6        
7        
8      
9         
10                
11             
12            
13       
1       4    
15       
1      6      
1             7
1         8
19             

 
 
1  

περιοχές. 

. Ο µεγαλύτερος «εχθρός» του εδάφους, ιδιαίτερα σε ορεινές

2. Αυτή η ζώνη υπάρχει πάνω από το υψόµετρο των 2.000. 

3. Το δασικό έδαφος αποτελείται από αυτά τα ανόργανα και 

οργανικά. 

4. ∆ιαταράσσεται από την εξαφάνιση ειδών. 

5. Προκαλούνται µετά την εκχέρσωση των δασών. 

6. Ζει στον Εθνικό ∆ρυµό Βίκου-Αώου. 

7. Παράγεται στο δάσος περισσότερο από τα άλλα χερσαία 

οικοσυστήµατα. 
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8. Κάτω από αυτόν ξεκουράζεται ο οδοιπόρος. 

9. Νύµφη του δάσους που συνόδευε τη θεά Άρ

10. Και από αυτή κινδυνεύουν τα δάση. 

11. Υπάρχουν και φιλικές προς το δάσος. 

 ελληνικά δάση µετά την 

πυρκαγιά. 

αυξήσουν τη 

σώµατός τους. 

14 α

15

16

17 έσβου. 

τροφικών αλυσίδων µιας βιοκοινότητας. 

 

 

 
 

 

Λύση: 1-∆ΙΑΒΡΩΣΗ, 2-ΑΛΠΙΚΗ, 3-ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, 4-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, 5-
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, 6-ΑΡΚΟΥ∆Α, 7-ΟΞΥΓΟΝΟ, 8-ΙΣΚΙΟ, 9-

ΙΚΟΠΕ∆ΟΠΟΙΗΣΗ, 11-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, 12-
ΥΠΕΡΒΟΣΚΗΣΗ, 13-ΣΑΥΡΕΣ, 14-ΤΣΑΚΑΛΙΑ, 15-ΗΛΙΑΚΗ, 16-
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, 17-ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ, 18-ΤΡΟΦΙΚΟ, 19-
ΑΠΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. 

τεµη. 

12. Βασικός κίνδυνος που απειλεί τα

13. Αυτές λιάζονται το καλοκαίρι προσπαθώντας να 

θερµοκρασία του 

. Κυνηγούν κυρίως τη νύχτα και είναι σ ρκοφάγα. 

. Αυτή την ενέργεια µετατρέπουν σε χηµική τα φυτά χάρη στη 

χλωροφύλλη. 

. Υπάρχουν χαρτογραφηµένα διεθνή… 

.  Τέτοιο είναι το δάσος στο Σίγρι της Λ

18. Αυτό το πλέγµα δηλώνει την πολύπλοκη σχέση µεταξύ των 

19. Το δάσος συµβάλλει σε αυτή τη διαδικασία µέσω του 

µεταβολισµού δένδρων και χλωροφυλλούχων φυτών. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ΚΑΛΛΙΣΤΩ, 10-Ο
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10η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ∆ράσεις για το δάσος 
 

Φ

 

Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση κατοίκων & 
περιηγητών του δάσους 

 
Ο δράσεις για τ δάσος προετοιµάζονται στην τάξη, πριν την 

εξόρµ ση δάσος αι ραγ ατοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

εξόρµ ση στο δάσος.

 

Στην άξ : Σ ητά ε αι συναποφασίζουµε ότι κατά τη διάρκεια της 

ε µ σή α στ δάσος ε να δρ σου ε  αυτό. Ένας 

πρόσφορος τρόπος  να δηµ µε µάδες ενηµέρωσης και 

ευαισθητο οίησης σω  συ αντ σο ε στο δ σο σχετικά µε θέµατα 

προστασίας κα διαχείρισης . 

Γ η  επιτυχία τη δρ ση ας: 

έγ µε ύν ηµ για νηµ ας «εκστρατεία» 

η ιου γού ε µ θη ικέ οµάδες ενηµέρωσης: 

Μπορούµε να δηµιουργήσουµε διάφορες µάδες ενηµέρωσης: 

 επισκεπτών/ περιηγητών του δάσους, 

 περιβαλλοντικών οµάδων που πιθανόν να 

 Σχεδιάζουµε και εκτυπώνουµε ανάλογο ενηµερωτικό υλικό: 

Τα υλικό µπορεί να περιλαµβάνει: 

 τη σπουδαιότητά 

ιότητα προστασίας 

ύλλο εργασίας 10/1 

 

ι ο  

η  στο κ π µ

η ς   

 τ η υζ µ κ

ξόρ η ς µ ς ο  οφείλουµ ά µ γι΄  

 είναι  ιουργήσου  ο

π ό ν ν ή υµ ά ς 

ι  αυτού

ια τ ν ς ά ς µ

 Επιλ ου  ένα σ θ α  την ε ερωτική µ

 ∆ µ ρ µ α τ ς 

  ο

 κατοίκων της περιοχής που βρίσκεται το δάσος, 

άλλων 

συναντήσουµε στο δάσος. 

 πληροφορίες για το δασικό οικοσύστηµα και

του, 

 τις τροφικές αλυσίδες του δάσους, 

 τη σπουδα  και την αναγκαιότητα της του 

δάσους, 
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 στοιχεία για την υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων στην χώρα 

 λάδια ευαισθητοποίησης 

Η 

φυλλ  έχουµε δηµιουργήσει µε τη µορφή προτροπών, 

όπ

 Ότ  

ειδ ένους χώρους. 

 

 Αν

κ

ση

µµα φωτιάς, για να έχουµε τη 

 να ξαναπερπατήσουµε 

 να χαρούµε τις οµορφιές του. 

 

Στο δάσος: Οι ενηµερωτικές οµάδες συζητούν µε τους περιηγητές. 

Μοιράζουν το πληροφοριακό υλικό που έχουν προετοιµάσει για τη 

δράση τους. 

µας από τις πυρκαγιές αλλά και άλλες απειλές. 

Σχεδιάζουµε και εκτυπώνουµε φυλ

κοινού: 

ενηµέρωση που θα προσφέρουµε µπορεί να υποστηρίζεται και από 

άδιο που θα

ως για παράδειγµα: 

αν επισκεπτόµαστε το δάσος για

αναψυχή παραµένουµε για 

ξεκούραση, φαγητό, παιχνίδι στους 

ικά διαµορφωµ

Υπακούµε στις οδηγίες των δασικών 

υπαλλήλων και στις πινακίδες που 

συναντάµε. 

 είµαστε επισκέπτες του δάσους 

που χαιρόµαστε να περπατάµε άθε 

µείο του, αποφεύγουµε το 

άνα

δυνατότητα

και
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Φύλλο εργασίας 10/2 

 
 

ηµιουργία αναγνωριστικών πινακίδων 
 

αζη υµε

πανίδα) σχετικό µε το δάσος που 

ιοχής και αξίζει να τα προσέξουµε, να τα 

ελετήσουµε, να τα προστατεύσουµε. 

α της επίσκεψής µας. 

 και γράφουµε πάνω σε αυτές µε 

«Ορχιδέα η 

σικού 

τήµατος του Υµηττού 

ρας). 

Στο δάσος: Αναζητούµε 

ζουµε 

ν τις αναγνωριστικές πινακίδες 

έχου ι 

δέντρ η γη αν είναι θάµνοι ή πόες. 

 

Σηµ  

κρεµά λιέ µε σπάγκο. ΠΟΤΕ µε καρφί. 

∆

Στην τάξη: Αν τούµε και καταγράφο  πληροφορίες και 

φωτογραφικό υλικό (χλωρίδα, 

πρόκειται να επισκεφθούµε. 

Ιδιαίτερη σηµασία δίνουµε σε φυτά που απειλούνται µε εξαφάνιση ή 

είναι ενδηµικά της περ

µ

 

Για να ενηµερώσουµε και άλλους επισκέπτες του δάσους σχετικά µε 

αυτά δηµιουργούµε µικρές πινακίδες µε φωτογραφίες και σύντοµα 

πληροφοριακά κείµενα για τα φυτά και τα δέντρα τις οποίες 

παίρνουµε µαζί µας κατά τη διάρκει

Τις πινακίδες φτιάχνουµε µε ξύλο

ανεξίτηλα χρώµατα. 

Παράδειγµα: 

γαλλική» φυτό του δα

οικοσυσ

(Φωτ.: Π. Πήλιου

 

βρίσκουµε και αναγνωρί

στοιχεία της χλωρίδας των οποίω

µε προετοιµάσει και τις τοποθετούµε στον κορµό (αν είνα

α), στ

είωση: Αν την πινακίδα τοποθετήσουµε στον κορµό την

µε σαν κο
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 εργασίας 10/3 

 

Στην τάξη, µετά την εξόρµηση 

στο

Τώρα

επισκεφτήκα  

κοντά συναποφασίζουµε να 

ετοιµάσουµε ενηµερωτικό φυλλάδιο 

και αφίσα για την προστασία του. 

Ενδεικτικά παραδείγµατα µπορούµε 

να ανασύρουµε από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ή του

Υπουργείου , 

http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLleaflets_gr/04BD331749

Φύλλο

 

∆ιάχυση πληροφοριών- ∆ηµιουργία ενηµερωτικών 
φυλλαδίων και αφισών 
 

 δάσος 

 που µελετήσαµε το δάσος, το 

µε και το γνωρίσαµε από

 Τµ µατος ∆ασών  

Γεωργίας Φυσικών 

 και Περιβάλλοντος Κύπρου): Πόρων

79D36AC2256F310032CA5C?OpenDocument

 

Στόχοι του ενηµερωτικού µας φυλλαδίου & της αφίσας µας 

είναι: 

 Να ενηµερώσουµε το κοινό για τα δάση και την αξία τους, τους 

κινδύνους που αντιµετωπίζουν, τις αιτίες των δασικών 

πυρκαγιών, τις συνέπειες των δασικών πυρκαγιών, τις 

στρατηγικές αντιµετώπισης κινδύνων όπως οι πυρκαγιές και τις 

δράσεις πρόληψης. 

 Να καταθέσουµε ιδέες µας για την υλοποίηση ενεργειών που θα 

συµβάλουν στην προστασία των δασών της περιοχής µας. 
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 Να δηµοσιοποιήσουµε ορισµένες από τις δραστηριότητες που 

πραγµατοποιήσαµε κατά τη διάρκεια επίσ

και τις διαπιστώσεις µας απ’ τή την επίσκεψη. 

 Να αναδείξουµε κάποιο σοβα  πρόβληµα που απειλεί τα δάση 

 

αθηγητές µας, την οικογένεια µας και 

κ.ά. 

πίσης µπορούµε να δηµοσιοποιήσουµε την εµπειρία µας από την 

Για την ηµερίδα µπορούµε να συνεργ

οµάδες που εξόρµησαν σε δάσος. 

 

κεψής µας στο δάσος 

αυ

ρό

της περιοχής µας. 

Σε ποιους µπορεί να απευθύνονται: 

• Στο άµεσο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, όπως τους 

συµµαθητές µας, τους κ

τους φίλους µας, 

• στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όπως δηµότες της περιοχής 

µας, φορείς, οργανώσεις, σύλλογοι 

Ε

εξόρµηση στο δάσος µέσα από σύντοµα αναπαραστατικά δρώµενα, 

έκθεση φωτογραφιών, εικαστικών κατασκευών, αφήγησης, 

τραγουδιών κ.ά. από την εξόρµηση µας στα πλαίσια ηµερίδας στο 

σχολείο µας. 

αστούµε και µε άλλες µαθητικές 

 59



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Αριανούτσου, Μ. & Φαραγγιτάκης, Γ. (20
Εκπαίδευση στα χερσαία οικοσυστήµατα της Ελλάδας. Κ.Π.Ε. 
Αργυρούπολης. 
Αριανούτσου, Μ. (1998). «Ο ρόλος της φωτιάς στη διαµόρφωση των 

 164-168. 
Γκαίτλιχ της βιοποικιλότητας». Οικολογία και 

µ  ∆ΙΠΕ. Αθήνα. 
Καζάνης 998). «Μεταπυρική ∆ιαδοχή 

ς µετά από φωτιά σε δάση χαλεπίου πεύκης: 
 7ου Πανελληνίου 

αιρείας, 169-172. 
Κ γγιτάκης, Γ. (2007). ∆ασικές 

. ( Π.Ε. .Π.Ε. Παράρτηµα Αττικής. 
Κούσουλας,  άνθ ος και οι προκλήσεις για ένα 

υσικών πόρων. Εκδ. Κέντρο 
 «ΓΑΙΑ». 

Κ 00). Εκπαιδευτικό Πακέτο «Το 
µ

Κ  CD) 
Κ ιο του ∆άσους (2η έκδοση), 

Το ∆άσος». 
Levine J.  and K. Miller (1994).  Second 

Λ οικολογία και Συνοικολογία. 

Μ  
. 

Μέρτζιου, Ε. (1999). «∆άσος». Επιµ. Φλογαΐτη, Ε.: Περιβαλλοντική 
κπαίδευση στο ∆ηµοτικό Σχολείο, Αθήνα: WWF-Ελλάς. 

Ν
 και του ανθρώπου». Στο: Επιλεγµένα Θέµατα 

ισης Περιβάλλοντος. Εκδ. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ισ
Ξανθόπου  ν
Σελ. 3
Λιβαδ α η  
Περιβάλλον
ΟΕ∆Β  
Οι Μύθ ακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org/wiki

07). Περιβαλλοντική 

Μεσογειακών τοπίων». Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου της 
Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας,

 Μ. (1998). «Η κρίση 
Επιστή η του Περιβάλλοντος. Εκδόσεις

, ∆. & Αριανούτσου. Μ. (1
βιοκοινότητα
ποικιλότητα φυτικών οµάδων». Πρακτικά
Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Ετ
αζάνης, ∆., Αριανούτσου Μ. & Φαρα
Πυρκαγιές Εκπαιδευτικό CD). ΕΚ

Γ. (1999). Η Γη, ο ρωπ
αειφόρο µέλλον-Η πρόκληση των φ
Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
.Π.Ε. Καστοριάς, ΥΠ.Ε.Π.Θ. (20
∆άσος», ∆ή ος Καστοριάς, Καστοριά.  
.Π.Ε. Καστοριάς (2006). Το ∆άσος. (Εκπαιδευτικό
.Π.Ε. Μακρινίτσας (2003). Το Τετράδ
∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «

Biology  Discovering Life.
edition. D.C. Heath and Company. 
υκάκης Σ. (1992).  Οικολογία  Αυτο
Πάτρα. 
άργαρης Ν. (2000). «Πώς καταστρέφουµε τα δάση µας». ΤΟ ΒΗΜΑ,
Κυριακή 5 Μαρτίου 2000 - Αρ. Φύλλου 12866

Ε
τάφης, Σ. (1995). «Ο ρόλος του δάσους στην προστασία του 
περιβάλλοντος
∆ιαχείρ
τορίας. 

λος, Γ. (1996). «Πυρκαγιές και κτη οτροφία στα δάση». 
0-39. Στα πρακτικά της Επιστηµονικής Ηµερίδας της Ελληνικής 
οπονικής Εταιρείας µε θέµ  “Κτ νοτροφία Πυρκαγιές και 

”. 2 Φεβρουαρίου 1996, Θεσσαλονίκη, σελ. 119. 
(2006). Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου.  
οι της Καλλιστώ.  Αν  

(14 Μαρτίου
Πε
Εκπαί
Περδικάρη, Σ. (2007). Σχεδιασµός, εφαρµογή και αξιολόγηση ενός 
παιδαγωγικού προγράµµατος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 2008). 
ρδικάρη, Σ. & Γάκη, Χ. (2001). Πάντα φίλοι. Εκδ. Β΄ ∆/νση Πρωτ. 

δευσης Αθηνών. 

 60



π
Εκπαί
Σκαναβ
σχέση
Σκα
∆

W.W.F. οντική Εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 
κδ. WWF. 

W.W.F. (1999). Τα δάση γύρω από τη Μεσόγειο (Εκπαιδευτικό 

Ιστοσελίδες 
htt

αιδιών προσχολικής ηλικίας µε έµφαση στη ∆ραµατική Τέχνη στην 
δευση. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Βόλος: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 
ή-Τσαµπούκου, Κ. (2004α). Περιβάλλον και Κοινωνία. Μια 
 σε αδιάκοπη εξέλιξη. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. 

ναβή-Τσαµπούκου, Κ. (2004β). Περιβάλλον και Επικοινωνία. 
ικαίωµα στην επιλογή. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. 

 (1999). Περιβαλλ
Ε

πακέτο). 
 

p://ec.europa.eu/environmet/nature/info Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
p://el.wikipedia.orhtt g/wiki

http://europa.eu.int
http://forest.org
http://forests-forever.com
http://kpe-akrat.ach.sch.gr/regeneration.php Κ.Π.Ε. Ακράτας, 
Φυσική αναγέννηση: εκπαίδευση ζωής στα καµένα. 
http://kpe-kardits.kar.sch.gr
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/dasos/ Κ.Π.Ε. Καστοριάς, 

ΤΕκπαιδευτικό πρόγραµµα: ο δάσος. 
http://web.auth.gr/for
http://www.arcturos.gr/gr/education/D5.asp
http://www.arthro24.gr
http://www.eepf.gr/peMathainoGiaTaDasi 00.htm
http://www.ekby.gr Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων. 
http://www.ekke.gr/estia
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dsp
View&ResourceID=639
http://www.fao.org/forestry/en
http://www.kpe.gr Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
http://www.kpea.gr Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Αργυρούπολης. 
http://www.kpem.gr/ekdosis/tetradio.pdf Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, Το 
Τετράδιο του ∆άσους, ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το 
∆άσος». 
http://www.minagric.gr/Greek/2.5.3.2.html Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων: Η κατάσταση της ελληνικής δασοπονίας.
http://www.minenv.gr ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/7EE3F2CD342CFEE9C2
25703D003C3280/$file/1.1.%20Προστασία.PDF Υπουργείο 
Γεωργίας, Φυσικών πόρων και Περιβάλλοντος. Τµήµα ∆ασών. 
http://www.natura.org
http://www.naturedetectives.org.uk/play/games/badgerwood.htm

 

 61


	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ «ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
	ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
	ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
	ΔΑΣΟΣ-ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
	ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
	ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ
	ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
	NATURA 2000
	ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ
	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
	Φυσικοί και ανθρωπογενείς κίνδυνοι
	Βόσκηση στο δάσος
	Δασικές πυρκαγιές
	Πρόληψη, αντιμετώπιση, δράσεις για την αντιμετώπιση των δασι

	ΓΛΩΣΣΑΡΙ
	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
	1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Προετοιμασία των ομάδων για παιδαγωγική εξ
	Προετοιμαζόμαστε για την εξόρμησή μας στο δάσος
	Προετοιμάζουμε τα σακίδια των ομάδων
	Δέκα πράγματα που θα μας κάνουν άνετη την εξόρμηση στο δάσος
	Δέκα πράγματα που θα θυμόμαστε στην εξόρμηση μας στο δάσος: 

	2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Γνωριμία με το δάσος
	Φυτά στο διάβα μας…
	Δημιουργία φυτολογίου
	Ερευνούμε για ίχνη ζώων και πουλιών!

	3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μετρήσεις στο δάσος
	Συνέντευξη από ένα δέντρο!
	Και η θερμοκρασία ανεβαίνει…

	4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Τύποι δασών
	Προσδιορισμός τύπου του δάσους
	Περιγραφή τύπου του δάσους

	5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ανθρώπινες παρεμβάσεις στο δάσος
	«Ίχνη» του ανθρώπου!
	Υπάρχουν γύρω μας στερεά απορρίμματα;
	Παίζουμε ένα Παιχνίδι ρόλων

	6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δάσος – πηγή έμπνευσης και δημιουργίας
	Με χρώματα, μολύβια και λόγια!
	Εικαστικές δημιουργίες από υλικά του δάσους
	«Αγάλματα» του δάσους
	Δημιουργία φωτογραφικού λευκώματος
	«Δραματοποίηση του μύθου της Νύμφης Καλλιστώ»

	7η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παρατηρούμε με τις αισθήσεις μας
	Με την ακοή
	Με την όραση
	Με την όσφρηση
	Με την αφή

	8η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παρατηρώ, κρίνω και τοποθετούμαι
	Παιχνίδι ρόλων με θέμα «διαχείριση δάσους μετά την πυρκαγιά»
	«Αντιπαράθεση» - «Debate»

	9η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παιχνίδια με το δάσος
	«Ακροστιχίδα του δάσους»

	10η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δράσεις για το δάσος
	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση κατοίκων & περιηγητών του δάσους
	Δημιουργία αναγνωριστικών πινακίδων
	Διάχυση πληροφοριών- Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων και α

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


