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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Πρόλογος 

 

Α’ Μέρος: το θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Εισαγωγή 

 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Τι είναι βιοποικιλότητα 

Η ποικιλότητα των ειδών 

Η γενετική ποικιλότητα 

Η ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων 

Η ποικιλότητα των τοπίων 

Η αξία της βιοποικιλότητας 

Οι απειλές για τη βιοποικιλότητα 

Τι µπορούµε να κάνουµε 

Η ελληνική βιοποικιλότητα 

 

 

Α’ θεµατική ενότητα: Ποικιλία οικοσυστηµάτων 

 

∆οµή και λειτουργία των οικοσυστηµάτων 

Οικοσυστήµατα του ελληνικού χώρου (Κείµενα για τον καθηγητή) 

 Μεσογειακοί θαµνότοποι (φρύγανα, µακί) 

 ∆άση 

 Υγρότοποι 

 Ακτές 

 Θαλάσσια οικοσυστήµατα 

Οικοσυστήµατα του ελληνικού χώρου (Κείµενα για τον µαθητή) 

 Μεσογειακοί θαµνότοποι (φρύγανα, µακί) 

 ∆άση 

 Υγρότοποι 

 Ακτές 

 Θαλάσσια οικοσυστήµατα 

 

 

Β’ θεµατική ενότητα: Ποικιλία ειδών 

 

Γενικά χαρακτηριστικά των οργανισµών και προσαρµογές 

Απειλούµενα, προστατευόµενα και ενδηµικά είδη της Ελλάδας 

Οι σηµαντικότερες απειλές 

 



 

Γ’ θεµατική ενότητα: Γενετική ποικιλότητα 

 

Τι είναι γενετική ποικιλότητα 

Η γενετική ποικιλότητα των φυτών και ζώων που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος στην 

Ελλάδα 

 

 

Β’ Μέρος: ∆ραστηριότητες 

 

Γενικές αρχές 

Γενικές µέθοδοι δειγµατοληψίας και εκτίµησης 

Γενικές δραστηριότητες 

∆ραστηριότητες στις θεµατικές περιοχές 

∆ραστηριότητες γενικά για τη βιοποικιλότητα οι οποίες µπορούν να ενταχθούν 

σε όλα τα επί µέρους προγράµµατα 

Βιοποικιλότητα και κλίµα 

Βιοποικιλότητα και ατµοσφαιρική ρύπανση 

Βιοποικιλότητα και µεταφορές 

Βιοποικιλότητα και βιοµηχανία 

Βιοποικιλότητα και γεωργία 

Βιοποικιλότητα και τουρισµός 

Βιοποικιλότητα και αστικό περιβάλλον 

Βιοποικιλότητα και παράκτιες περιοχές 

Αξιολόγηση 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το εκπαιδευτικό πακέτο µε θέµα τη Βιοποικιλότητα δηµιουργήθηκε στα 

πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Ανατέθηκε στο Ζωολογικό Μουσείο του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών το καλοκαίρι του 1999 και ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 

2000. Συντονιστές της σύνταξης του πακέτου ήταν ο επίκ. καθηγ. του Παν. Αθηνών 

Αναστάσιος Λεγάκις και ο µαθηµατικός καθηγ. β΄θµιας εκπαίδευσης Αντώνης 

Κωστάκος. Στη σύνταξη του πακέτου συµµετείχε µια οµάδα επιστηµόνων και 

εκπαιδευτικών που περιελάµβανε τους: 

 

Ι. Αναστασίου, βιολόγος 

Α. Γαλάνη, εκπαιδ. α΄ βαθµ. εκπαιδ. 

Σ. Γκιώκας, δρ. Βιολογίας 

Κ. Θεολογίτου, εκπαιδ. α΄ βαθµ. εκπαιδ. 

Ι. Μπότσαρης, δρ. Βιολογίας, καθηγ. β΄ βαθµ. εκπαίδ. 

Ρ. Παλαιοπούλου, δρ. Φυσικής, καθηγ. β΄ βαθµ. εκπαίδ. 

Κ. Σωτηρόπουλος, βιολόγος 

Α. Τρικαλίτη, δρ. Παιδαγωγικών, καθηγ. β΄ βαθµ. εκπαίδ. 



Α’ ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

Τι είναι Περιβάλλον 

 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, 

ασχολείται µε το περιβάλλον. Πριν προχωρήσουµε λοιπόν στην οριοθέτησή της 

σκόπιµο είναι να προσδιορίσουµε την έννοια περιβάλλον και να αναφέρουµε τους 

λόγους που επέβαλαν την ενασχόληση µ’ αυτό. 

Με τον όρο Περιβάλλον εννοούµε το σύνολο των βιοτικών και αβιοτικών 

παραγόντων οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Οι παράγοντες αυτοί 

πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία.  

Το περιβάλλον διακρίνεται σε φυσικό και τεχνητό ή ανθρωπογενές  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο άνθρωπος µε τις επεµβάσεις του στο περιβάλλον το επηρεάζει και το 

µεταβάλει προς όφελός του. Με την αλόγιστη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, µε 

την ανεξέλεγκτη κατανάλωση ενέργειας και αγαθών, µε την άναρχη τεχνολογική 

ανάπτυξη και την έλλειψη σεβασµού προς αυτό, διαταράσσει την οικολογική 

ισορροπία και το υποβαθµίζει. Υποβαθµίζοντας το περιβάλλον, υποβαθµίζει 

παράλληλα και την ποιότητα της ίδιας του της ζωής, την αλλοτρίωση του ατόµου, την 

έλλειψη ανθρώπινων σχέσεων κλπ.  

Τα προβλήµατα αυτά οδήγησαν στη λεγόµενη οικολογική κρίση και 

υποχρέωσαν σε µια νέα θεώρηση των πραγµάτων. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΦΥΣΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟ 

Ή 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ 

∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 



περιβαλλοντικά προβλήµατα οφείλονται σε σηµαντικό βαθµό στο στρεβλό µοντέλο 

ανάπτυξης που έχει υιοθετηθεί και ότι απαιτείται αλλαγή αυτού του µοντέλου. Μια 

τέτοια αλλαγή απαιτεί µια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία να στοχεύει στην αλλαγή 

στάσεων και συµπεριφορών που να ξεκινά από όσο το δυνατόν µικρότερες ηλικίες 

όταν στο άτοµο διαµορφώνονται ανάλογες στάσεις και συµπεριφορές. 

Η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε και πραγµατοποιήθηκαν πολλές 

συνδιασκέψεις στις οποίες έγινε προσπάθεια να οριοθετηθεί η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και να τεθούν οι αρχές και οι στόχοι της. Πολλές από τις συνδιασκέψεις 

αυτές έγιναν µε πρωτοβουλία της UNESCO. 

 

 

Τι είναι Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

Ο ορισµός για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ο οποίος είναι σήµερα γενικά 

αποδεκτός είναι αυτός που δόθηκε από την UNESCO το 1977 στη συνδιάσκεψη της 

Τιφλίδας. 

Με βάση τον ορισµό αυτό Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
1
 ή Περιβαλλοντική 

Αγωγή είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία που στόχο έχει να διαµορφώσει πολίτες µε 

γνώσεις, ευαισθησίες, φαντασία και επίγνωση των σχέσεων που τους συνδέουν µε το 

φυσικό και κοινωνικό (ανθρωπογενές) περιβάλλον, έτοιµους να προτείνουν λύσεις 

και να µετέχουν στη λήψη και την εκτέλεση αποφάσεων (η δηµιουργία δηλαδή 

συνειδητών και ενεργών πολιτών).  

 

Όπως φαίνεται από τον ορισµό, η θεµατολογία της αφορά το περιβάλλον 

(φυσικό και κοινωνικό) και ως εκ τούτου δεν µπορεί να είναι συγκεκριµένη 

(περιορισµένη) αλλά επεκτείνεται σε ένα πολύ µεγάλο εύρος θεµάτων που 

αφορούν το φυσικό ή το ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και τις µεταξύ τους 

σχέσεις. Για να προσεγγιστούν στο µέγιστο δυνατό οι στόχοι της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σκόπιµο είναι αυτή να µην έχει υποχρεωτικό 

χαρακτήρα όπως έχουν τα µαθήµατα που είναι ενταγµένα στο σχολικό ωρολόγιο 

πρόγραµµα αλλά προαιρετικό και αυτή η προαιρετικότητα να µην αφορά µόνο 

τον εκπαιδευτικό αλλά και το µαθητή. Για τους παραπάνω λόγους δεν είναι 

δυνατό κατά την άποψή µας η Περιβαλλοντική Αγωγή να αποκτήσει 

συγκεκριµένο περιεχόµενο και αναλυτικό πρόγραµµα. Μπορεί όµως, και αυτό 

γίνεται από ορισµένα τουλάχιστον βιβλία του Γυµνασίου και του Ενιαίου 

Λυκείου, να προτείνονται δράσεις που να εξυπηρετούν και τους στόχους της 

Περιβαλλοντικής Αγωγής παράλληλα µε αυτούς του εκάστοτε γνωστικού 

αντικειµένου.  

 

                                                
1
 Επειδή όπως φαίνεται και από τον ορισµό βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία στάσεων και 

συµπεριφορών, ο όρος Περιβαλλοντική Αγωγή είναι πιο δόκιµος παρά το ότι έχει επικρατήσει να 

ονοµάζεται Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 



Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αγωγής αναλαµβάνονται διάφορες 

πρωτοβουλίες και αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες ή εκπονούνται 

προγράµµατα.  

Βασικό χαρακτηριστικό των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής είναι 

ότι αυτά επιτυγχάνονται σε ένα πλαίσιο µάθησης στο οποίο ο µαθητής αποτελεί το 

ενεργητικό υποκείµενο µάθησης και εµπλέκεται σε διαδικασίες µέσα από τις οποίες 

του δίνεται η δυνατότητα αυτενεργώντας να αποκτήσει γνώσεις, να αναπτύξει 

δεξιότητες, να ανακαλύψει, να ερευνήσει, να πειραµατιστεί, να επιλέξει τρόπους 

χειρισµού των θεµάτων που πραγµατεύεται, να συνεργάζεται µε ειδικούς, κυρίως 

όµως την ικανότητα να θέτει στόχους και µέσα από τη συνεργασία του µε άλλα 

άτοµα να προσεγγίζει την επιστηµονική γνώση, να την αξιολογεί και να την αξιοποιεί 

ανάλογα µε τις ανάγκες του, και λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές ανάγκες, να 

καταλήγει σε συµπεράσµατα και να προτείνει λύσεις.  

 

 

Οι τρεις διαστάσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

Σύµφωνα πάντοτε µε τον ορισµό της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ο 

µαθητής πρέπει να αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση. Για να αποκτήσει τέτοια 

συνείδηση πρέπει να διαθέτει τις βασικές γνώσεις για τη δοµή και την λειτουργία του 

περιβάλλοντος. 

Μία διάσταση συνεπώς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι Εκπαίδευση 

για το Περιβάλλον αφού ένας από τους βασικότερους στόχους της είναι να εφοδιάζει 

τον µαθητή µε γνώσεις που αφορούν τη δοµή του περιβάλλοντος και να τον ευ-

αισθητοποιεί για ό,τι υπάρχει και συµβαίνει γύρω του. Παράλληλα τον βοηθά να 

κατανοήσει. να εφαρµόσει, να αναλύσει, να συνθέσει και να αξιολογήσει βασικές 

έννοιες στοιχείων και µηχανισµών του περιβάλλοντος. 

Μια δεύτερη διάσταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι Εκπαίδευση 

µέσα στο Περιβάλλον αφού αυτό χρησιµοποιείται ως βασική πηγή πληροφόρησης 

και ως µέσο για την απόκτηση γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Η τρίτη διάσταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πρέπει να είναι 

Εκπαίδευση για χάρη του Περιβάλλοντος αφού αποσκοπεί στη βελτίωση της 

ποιότητάς του και αυτή η βελτίωση δεν επιτυγχάνεται µε γνώσεις µόνο και 

ευαισθησίες για το περιβάλλον. Πρέπει να υποκινεί στην ενεργό συµµετοχή, στην 

πρόταση λύσεων, στην απαίτηση για συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και την 

υλοποίηση των αποφάσεων αυτών µε στόχο την πρόληψη ή την επίλυση 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. Τότε µόνο ενεργούµε για χάρη του περιβάλλοντος.  

 

Θα πρέπει, στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι αν κάποια από τις τρεις αυτές 

συνιστώσες αγνοηθεί ή υποβαθµιστεί τότε η εκπαιδευτική διαδικασία παύει να έχει 

όλα εκείνα τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν την έννοια της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. 

 



Στόχοι της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 

Στις συνδιασκέψεις του Βελιγραδίου (1972) και της Τιφλίδας (1977) 

τέθηκαν επίσης και οριοθετήθηκαν οι σκοποί, οι στόχοι και οι στρατηγικές ανάπτυξης 

της Π Ε που και σήµερα είναι γενικά αποδεκτοί. 

 

Μια προσπάθεια για συστηµατική ταξινόµηση των σκοπών της Π.Ε. όσον αφορά 

τον µαθητή θα τούς οριοθετούσε ως εξής 

� Ανάπτυξη ερευνητικού πνεύµατος και ικανότητας επιστηµονικής προσέγγισης 

και ερµηνείας των προβληµάτων του περιβάλλοντος και των αλλαγών που 

συµβαίνουν σ' αυτό. 

� ∆ηµιουργία ενδιαφερόντων, στάσεων και συµπεριφορών θετικών για το 

περιβάλλον. 

� Ανάπτυξη κοινωνικής συµπεριφοράς αλλά και διάθεσης επικοινωνίας µε το 

κοινωνικό περιβάλλον. 

� ∆ιάθεση για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου έξω από το σχολείο, µε 

δηµιουργική εργασία, 

� ∆υνατότητα αναγνώρισης και κατανόησης του ρόλου των διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων, 

� Εµπιστοσύνη στην ικανότητα του να παρεµβαίνει θετικά στη διαδικασία 

βελτίωσης του περιβάλλοντος, 

 

 Θα πρέπει επίσης ο µαθητής να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες όπως: 

 

� Να παρατηρεί χρησιµοποιώντας τις αισθήσεις του. 

� Να υποθέτει προτείνοντας θεωρητικά σχήµατα για ερµηνεία όσων δεν του 

είναι γνωστά. 

� Να πειραµατίζεται χρησιµοποιώντας όργανα για υποστήριξη και να ελέγχει τις 

υποθέσεις, 

� Να συλλέγει πληροφορίες και υλικό 

� Να καταγράφει κρατώντας σηµειώσεις και να συστηµατοποιεί ό,τι 

καταγράφει κάνοντας γραφικές παραστάσεις και διαγράµµατα µε βάση ένα 

σύστηµα µελέτης 

� Να διακρίνει, διαπιστώνοντας οµοιότητες και διαφορές 

� Να εξάγει συµπεράσµατα, χρησιµοποιώντας επαγωγική ή απαγωγική µέθοδο 

για να φθάνει σε λύσεις. 

� Να προβλέπει σταθµίζοντας δεδοµένα και µε βάση τις υποθέσεις που έχει 

κάνη να µπορεί να προβλέπει πιθανές µελλοντικές καταστάσεις 

 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι η Π.Ε δεν µπορεί και δεν πρέπει να περιο-

ρίζεται στο σχολείο αλλά να επεκτείνεται και έξω από αυτό στην κοινότητα και στο 

σπίτι. 

 



 

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

Υπάρχουν διάφορες µοντέλα προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης δύο εκ των οποίων τείνουν να καθιερωθούν και στα οποία θα 

αναφερθούµε. 

Το πρώτο αφορά τη διάχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα 

Προγράµµατα Σπουδών διευρύνοντάς τα µε έννοιες αλλά και δραστηριότητες 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Στις περιπτώσεις αυτές τo το θέµα επιλέγει συνήθως 

ο εκπαιδευτικός. Πηγή πληροφοριών αποτελούν συνήθως ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, το 

σχολικό βιβλίο, άλλο έντυπο υλικό, το διαδίκτυο κλπ. Στο µοντέλο αυτό ο µαθητής 

δεν έρχεται συνήθως σε άµεση επαφή µε το περιβάλλον και δεν επιτυγχάνεται η 

διεπιστηµονική προσέγγιση του θέµατος. 

Το δεύτερο µοντέλο περιλαµβάνουν δραστηριότητες διεπιστηµονικές που 

λαβαίνουν χώρα σε ένα χρονικό διάστηµα που ορίζονται από το σχολείο, µέσα ή έξω 

από αυτό. Η διάρκεια των προγραµµάτων αυτών κυµαίνεται από µερικές ηµέρες έως 

και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Τα προγράµµατα αυτής µορφής περιλαµβάνουν δραστηριότητες 

διεπιστηµονικές που δεν είναι ενταγµένες παρά µόνο περιστασιακά στο αναλυτικό 

πρόγραµµα και οι οποίες συνήθως εξελίσσονται παράλληλα µ΄ αυτό. Μέσα από 

αυτού του είδους τα προγράµµατα επιδιώκεται µαζί µε τους υπόλοιπους στόχους η 

συνεργασία µε την κοινότητα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να διευκολυνθεί 

περισσότερο ο κοινωνικός προσανατολισµός των νέων µέσα από την 

ευαισθητοποίηση πάνω σε κοινά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ο χρόνος για την 

εφαρµογή του προγράµµατος καθορίζεται από τις δυνατότητες µικρές ή µεγάλες που 

διαθέτει το κάθε σχολείο, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της βαθµίδας (∆ηµοτικό, 

Γυµνάσιο ή Λύκειο) και της κάθε τάξης. Τα αποτελέσµατα ενός τέτοιου 

προγράµµατος είναι συνήθως θετικά και αφορούν όχι µόνο στα παιδιά αλλά και στην 

κοινότητα µε την ευρύτερη έννοια, γιατί δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να παίξει 

το ρόλο του στην κοινωνική ζωή, ώστε συντονισµένα να φθάσουν στον επιδιωκόµενο 

στόχο. Αυτή η µορφή προγραµµάτων Π. Ε. είναι ιδιαίτερα σύνθετη, µε αρκετά όµως 

πλεονεκτήµατα γιατί επιτυγχάνεται το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία, 

εξασφαλίζεται η διεπιστηµονικότητα οι µαθητές µαθαίνουν να συνεργάζονται, να 

θέτουν στόχους, ενώ παράλληλα µαθαίνουν πώς να φθάνουν στη γνώση και πώς να 

την αξιολογούν και να την αξιοποιούν για να επιτύχουν τους στόχους που οι ίδιοι 

έχουν θέσει.  

Το µοντέλο αυτό που είναι γνωστό και ως µέθοδος Project απαιτεί δρα-

στηριότητες που έχουν ανάγκη από συνεχή συντονισµό για να διευκολύνονται. Σ' 

αυτό το µοντέλο έχουν πειραµατιστεί αρκετοί εκπαιδευτικοί προσπαθώντας να 

συνδυάσουν την διεπιστηµονική προσέγγιση τον θέµατος  

 

 



Τι είναι βιοποικιλότητα 

 

Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί που υπάρχουν στη Γη αποτελούν κοµµάτια ενός 

τεράστιου αλληλεξαρτώµενου ψηφιδωτού. Η βιοποικιλότητα είναι η έκφραση αυτής 

της ποικιλίας της ζωής που δηµιουργήθηκε µέσα από δισεκατοµµύρια χρόνια 

εξέλιξης και εξετάζει η επιστήµη της Βιολογίας. Περιλαµβάνει όλες τις εκδηλώσεις 

της ζωής, από τα γονίδια µέχρι τους πληθυσµούς, τα ζωικά και φυτικά είδη (δηλαδή 

τα άγρια είδη αλλά και τα καλλιεργούµενα φυτά και τα εκτρεφόµενα ζώα), τους 

µικροοργανισµούς, τις βιοκοινότητες, αλλά και τα οικοσυστήµατα και τα τοπία. 

Ολόκληρη η ανθρωπότητα εξαρτάται από αυτήν την κοινότητα της ζωής - τη 

βιόσφαιρα - της οποίας εµείς οι άνθρωποι δεν είµαστε παρά ένα συστατικό. 

Τα τελευταία χρόνια ο όρος “βιοποικιλότητα”, ή αλλιώς βιολογική 

ποικιλότητα, χρησιµοποιείται καθηµερινά µε διάφορους τρόπους. Σήµερα η 

βιοποικιλότητα έχει γίνει “παγκόσµια” έννοια, όχι αποκλειστικά επιστηµονική, καθώς 

έχει τόσο κοινωνικές, όσο και οικονοµικές διαστάσεις. 

 

 

Η ποικιλότητα των ειδών 

 

Η ποικιλότητα των ειδών είναι η ποικιλότητα των ζωντανών οργανισµών στη 

Γη, δηλαδή τα είδη ζώων, φυτών και µικροβίων. 

Μολονότι σήµερα γνωρίζουµε πλέον πολλά για τα είδη της Γης, υπάρχουν 

πολλά ακόµα να µάθουµε. ∆εν υπάρχει σχεδόν κανένα µέρος στον πλανήτη µας για 

το οποίο να υπάρχει πλήρης κατάλογος των οργανισµών που ζουν εκεί. Κανείς δε 

γνωρίζει τον ακριβή αριθµό των ειδών που υπάρχουν στη Γη. Μέχρι σήµερα, οι 

επιστήµονες έχουν περιγράψει περίπου 1,7 εκατοµµύρια είδη ζωντανών οργανισµών. 

Υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθµός των ειδών στον πλανήτη βρίσκεται ανάµεσα 

στα 5 και τα 30 εκατοµµύρια, αν και µερικοί επιστήµονες ανεβάζουν αυτόν τον 

αριθµό ακόµη περισσότερο. 

Τα είδη των αµφιβίων, των ερπετών, των πουλιών και των θηλαστικών είναι 

λίγο-πολύ γνωστά, αλλά δε συµβαίνει το ίδιο και για τους µικρότερους οργανισµούς, 

όπως τα έντοµα, τα µαλάκια, τους µύκητες, τα ακάρεα, τους νηµατώδεις, τα βακτήρια 

και τους ιούς, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες ακόµη περιοχές της Γης. Παρόλα αυτά, είναι 

γνωστό ότι οι µεσογειακές περιοχές, όπως η Ελλάδα, έχουν µεγάλη βιοποικιλότητα 

όσον αφορά σε αρκετές οµάδες οργανισµών, καθώς και σηµαντικό αριθµό ενδηµικών 

ειδών, δηλαδή ειδών που υπάρχουν µόνο σε ένα µέρος. 

 

 

Η γενετική ποικιλότητα 

 

Η γενετική ποικιλότητα είναι η ποικιλότητα µέσα στα είδη, ή αλλιώς η 

ποικιλία των γονιδίων τους. Κάθε άτοµο ενός είδους διαθέτει µεγάλο αριθµό 

γονιδίων, τα οποία είναι η πηγή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Στον άνθρωπο, 



για παράδειγµα, η τεράστια ποικιλία προσώπων αντανακλά τη γενετική ιδιαιτερότητα 

κάθε ατόµου. Άλλα παραδείγµατα είναι οι πάµπολλες φυλές του σκύλου, και του 

αλόγου ή οι ποικιλίες του τριαντάφυλλου ή των µήλων. 

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι παρατηρώντας τα ορατά 

χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισµών αναγνωρίζουν τα είδη που χρειάζονται. 

Ανέκαθεν χρησιµοποιούσαν την τεχνητή επιλογή, δηλαδή τις επιλεκτικές 

διασταυρώσεις, για την εξηµέρωση ορισµένων άγριων ειδών και σήµερα, µέσω της 

γενετικής µηχανικής, είναι σε θέση να τροποποιήσουν αρκετά είδη σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις τους, δηµιουργώντας νέες ποικιλίες φυτών και ζώων, όπως φρούτα χωρίς 

κουκούτσια και ζώα που χρησιµοποιούνται σε ιατρικά πειράµατα και την 

κτηνοτροφία. Όµως, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουµε τις 

απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνέπειες αυτών των επιλογών µας, καθώς δεν 

γνωρίζουµε ακόµη το πώς µπορούν τα επηρεαστούν αυτά τα είδη, τα οικοσυστήµατα 

αλλά και εµείς ακόµη από την εξάπλωση των οργανισµών που έχουν τροποποιηθεί 

γενετικά. 

 

 

Η ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων  

 

Ένα οικοσύστηµα είναι φτιαγµένο από µια κοινότητα οργανισµών, το 

περιβάλλον τους και τις µεταξύ τους σχέσεις. Ένα δάσος αποτελεί οικοσύστηµα, 

όπως και ο πεσµένος κορµός ενός νεκρού δένδρου, ένα ποτάµι, ένα βουνό, µια 

θάλασσα, ακόµη και ολόκληρος ο πλανήτης. Τα οικοσυστήµατα, όπως και τα είδη, 

δεν µένουν ίδια. Αλλάζουν και εξελίσσονται διαρκώς στο χρόνο. 

∆εν γνωρίζουµε όσα θα θέλαµε για το ρόλο της βιοποικιλότητας στη 

λειτουργία των οικοσυστηµάτων. ∆εν γνωρίζουµε παραδείγµατος χάρη πώς ακριβώς 

η βιοποικιλότητα ενός οικοσυστήµατος επηρεάζει την πρωτογενή παραγωγή και την 

αποσύνθεση σε αυτό. Έχουµε όµως παρατηρήσει ότι ορισµένα είδη (γνωστά ως 

“κυρίαρχα” ή “είδη-κλειδιά”) είναι απολύτως απαραίτητα καθώς επηρεάζουν 

σηµαντικά τη δοµή και τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων. 

 

 

Η ποικιλότητα των τοπίων 

 

Τα τοπία και η ποικιλότητά τους διαµορφώνονται από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες µέσα στους αιώνες. Εξελίσσονται διαρκώς, εξαιτίας των συνεχών 

αλλαγών στον τρόπο που οι διάφορες κοινωνίες χρησιµοποιούν τη γη. 

Παραδείγµατος χάρη, αναπτύσσοντας τη γεωργία, οι άνθρωποι δηµιούργησαν 

τεχνητά δάση και λίµνες. Στην Ευρώπη είναι τόσο µακρόχρονη και έντονη η 

επίδραση του ανθρώπου ώστε δύσκολα να µπορούµε να βρούµε κάποιο παρθένο 

τοπίο. Ορισµένα πολύ όµορφα τοπία στη χώρα µας είναι σε µεγάλο βαθµό τεχνητά, 

όπως, για παράδειγµα, η λίµνη Κερκίνη, η λίµνη του Μαραθώνα, η λίµνη του Άγρα, 

το δάσος του Σέιχ Σου, αρκετοί ταµιευτήρες νερού, αλυκές κλπ. Συνεπώς, τα τοπία 



αποτελούν ένα πολύπλοκο και γοητευτικό κράµα της φύσης και των κατοίκων της. 

Τα τοπία επίσης καθρεπτίζουν την πολιτιστική ποικιλότητα. Αυτή η ποικιλότητα 

συνεισφέρει στην αίσθηση ότι ανήκουµε κάπου και επηρεάζει τον τρόπο που 

βλέπουµε την πραγµατικότητα. Τα τοπία ενσωµατώνουν την τοπική ιστορία και 

ενέπνευσαν τη φαντασία πολλών ανθρώπων για χιλιάδες χρόνια. 

 

 

Η αξία της βιοποικιλότητας 

 

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει µεγάλη και πολύπλευρη σηµασία για 

την ανθρωπότητα. Η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για την οικονοµία, τον 

πολιτισµό, την οικολογία αλλά και για την αναψυχή των ανθρώπων. Μας προσφέρει 

πολυάριθµα προϊόντα, αναγκαία για την επιβίωσή και την ποιότητα της ζωής µας, και 

ταυτόχρονα είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας για τη λειτουργία της βιόσφαιρας. 

Όµως, η βιοποικιλότητα δεν αποτελεί µόνο πηγή υλικού πλούτου, αλλά έχει 

αισθητικές και ηθικές αξίες. Ο άνθρωπος ανέκαθεν εκτιµούσε και εµπνεόταν από 

αυτές όπως µαρτυρούν τα έργα ζωγράφων, µουσικών, ποιητών και συγγραφέων. 

Εποµένως, η απώλεια της βιοποικιλότητας έχει σηµαντικότατες επιπτώσεις, 

όχι µόνο στα φυσικά οικοσυστήµατα, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Αν 

αναλογιστούµε ότι σχεδόν όλες οι οικονοµικές, πολιτισµικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητές µας, καθώς και η υγεία µας, εξαρτώνται άµεσα ή έµµεσα από τη 

βιοποικιλότητα, καταλαβαίνουµε γιατί η διατήρησή της είναι κρίσιµη και επείγουσα 

προτεραιότητα. ∆εν έχουµε παρά να ρίξουµε µια µατιά στα συστατικά των 

περισσότερων φαρµάκων, στα ρούχα, στα νοστιµότερα φρούτα και φαγητά, στα µέρη 

που θα θέλαµε να κάνουµε διακοπές, σε πολλά µεγάλα έργα τέχνης, για να 

διαπιστώσουµε το πόσο εξαρτόµαστε από τους άλλους οργανισµούς, από τα 

«ασήµαντα» µικρόβια, µέχρι τα µεγάλα φυτά και ζώα. ∆υστυχώς όµως συχνά έχουµε 

την ψευδαίσθηση ότι όλα µπορούν να αντικατασταθούν. 

 

 

Ιατροφαρµακευτική αξία 

 

Η υγεία µας οφείλει πολλά στα συστατικά της βιοποικιλότητας. Για αιώνες, 

σχεδόν όλες οι ιατροφαρµακευτικές θεραπευτικές µέθοδοι βασίζονταν σε ουσίες που 

προέρχονταν από φυτά και ζώα. Αυτές οι µέθοδοι παραµένουν χρήσιµες ακόµη και 

σήµερα, καθώς η παραδοσιακή ιατρική είναι η βασική ιατροφαρµακευτική φροντίδα 

σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες. Αλλά και η σύγχρονη ιατρική δίνει µεγάλη 

σηµασία στη βιοποικιλότητα ελπίζοντας στην ανακάλυψη νέων θεραπειών και 

φαρµάκων. 

Όσο µεγαλύτερη είναι η ποικιλότητα της ζωής, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα να ανακαλυφθούν νέα φάρµακα αλλά και να βοηθηθεί η οικονοµική 

ανάπτυξη. Τα περισσότερα φάρµακα βασίζονται σε ουσίες που παράγουν διάφοροι 

οργανισµοί. Όσο το περιβάλλον υποβαθµίζεται, τόσο περισσότερο θα χρειαζόµαστε 



νέα φάρµακα. Μέχρι σήµερα, ούτε το 1% των ειδών που γνωρίζουµε δεν έχει 

ερευνηθεί φαρµακολογικά. Από πού θα αντλήσουµε τα νέα αντιβιοτικά και τις άλλες 

φαρµακευτικές ουσίες που θα χρειαστούµε οπωσδήποτε στο µέλλον; Κάθε είδος θα 

µπορούσε να έχει παραγωγική, εµπορική ή ιατροφαρµακευτική αξία. Αυτός είναι 

ένας ακόµα λόγος για τον οποίο είναι επιτακτική ανάγκη η διατήρηση όλων των 

ειδών που υπάρχουν σήµερα. 

Πολλά ζωικά και φυτικά είδη αποδείχτηκαν πάρα πολύ χρήσιµα για 

ιατροφαρµακευτικούς σκοπούς: Οι ιτιές έδωσαν το πιο διαδεδοµένο φάρµακο στον 

κόσµο, την ασπιρίνη, πολλά είδη µυκήτων είναι απαραίτητα για την παραγωγή 

αντιβιοτικών, ο ίταµος (Taxus baccata) αποτελεί πηγή της ταξόλης, ουσίας µε 

αντικαρκινική δράση που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του µαστού 

και των ωοθηκών, το δηλητήριο ορισµένων φιδιών χρησιµεύει ως βάση για ουσίες 

που βοηθούν την πήξη του αίµατος, ορισµένοι σπόγγοι χρησιµοποιούνται στην 

αντιµετώπιση της απόρριψης των µοσχευµάτων, και πολλά άγρια αρωµατικά φυτά 

(π.χ. τσάι, φασκόµηλο, µέντα, τίλιο, χαµοµήλι, δίκταµο) χρησιµοποιούνται 

καθηµερινά από εκατοµµύρια ανθρώπους για προληπτικούς και καταπραϋντικούς 

λόγους 

 

 

Αξία για την οικονοµία και τη διατροφή µας 

 

Οι οργανισµοί µας παρέχουν όλα τα είδη των προϊόντων: τροφή, ίνες για 

ένδυση, οικοδοµικά υλικά, χρωστικές, συνθετικές ουσίες, κοκ. Είναι, η βάση για τις 

περισσότερες οικονοµικές δραστηριότητες και ένα σηµαντικό ποσοστό της 

παγκόσµιας οικονοµίας εξαρτάται από αυτούς. Η βιοποικιλότητα είναι επίσης 

σηµαντική πηγή δραστηριοτήτων αναψυχής. Συχνά είναι κέντρο των τουριστικών και 

των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες σήµερα εξαπλώνονται στα φυσικά 

περιβάλλοντα και συχνά αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήµατος για τους ντόπιους. 

Οι µικροοργανισµοί, οι οποίοι παίζουν ζωτικό ρόλο σε πολλά οικοσυστήµατα, έχουν 

βοηθήσει σηµαντικά την ανάπτυξη και βελτίωση της διατροφής µας (ψωµί, κρασί, 

γιαούρτι). 

Για τη γεωργία, η γενετική ποικιλότητα των καλλιεργούµενων ειδών έχει 

τεράστια σηµασία. Αποτελεί το ισχυρότερο όπλο ενάντια στις απειλές που δέχονται 

τα καλλιεργούµενα φυτά και τα εκτρεφόµενα ζώα από παράσιτα και ασθένειες. Από 

την αρχαιότητα φυτεύονταν µαζί γενετικά διαφορετικές ποικιλίες έτσι ώστε να 

σχηµατίζουν σειρές φρακτών και να ελαττώνονται οι απώλειες στη συγκοµιδή. Είναι 

δυσκολότερο για τις µονοκαλλιέργειες να αντιµετωπίσουν επιθέσεις εντόµων ή 

ασθενειών, από ότι για τις πολυκαλλιέργειες. Οι αγρότες σήµερα αρχίζουν να 

ενδιαφέρονται και πάλι για τη γενετική ποικιλότητα καλλιεργειών και ζώων µε στόχο 

να αυξήσουν την παραγωγή αλλά και για να αντιµετωπίσουν τις µεταβαλλόµενες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Αλλά και τα φυτά που καλλιεργούµε για τροφή, για να 

µεγαλώσουν και να δώσουν καρπό, χρειάζονται µυριάδες άλλους οργανισµούς, για 



την επικονίαση, τον εµπλουτισµό του εδάφους, τη δέσµευση του αζώτου, την 

καταπολέµηση ασθενειών και παρασίτων. 

Πολυάριθµα είδη είναι εξαιρετικά χρήσιµα για τους αγρότες: η επικονίαση 

πολλών καλλιεργούµενων φυτών γίνεται από έντοµα, οι γαιοσκώληκες και τα 

µυρµήγκια αναδεύουν και αερίζουν το χώµα, κάθε πασχαλίτσα τρώει µέσα σε µία 

ηµέρα πάνω από εκατό αφίδες, πολλά πουλιά τρώνε µεγάλους αριθµούς από κάµπιες 

που καταστρέφουν τα φρούτα, τα φίδια, οι αλεπούδες και τα νυχτοπούλια τρώγουν 

ποντίκια και αρουραίους, το ψωµί, τα οινοπνευµατώδη και τα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα παρασκευάζονται µε τη βοήθεια µικροοργανισµών 

 

 

Οικολογική αξία 

 

Η βιοποικιλότητα είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση και τη 

λειτουργία των περισσότερων οικοσυστηµάτων. Τα οικοσυστήµατα, τα οποία 

φιλοξενούν τα εκατοµµύρια των ειδών που υπάρχουν σήµερα, συνεισφέρουν στη 

διατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών που απαιτούνται για τη δική µας 

επιβίωση. Η λειτουργία του πλανήτη µας και οι κλιµατικές του ισορροπίες 

εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη ρύθµιση των κύκλων του νερού, του άνθρακα, 

του αζώτου, του φωσφόρου, καθώς και άλλων συστατικών, οι οποίοι µε τη σειρά 

τους διασφαλίζονται από την ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων. 

Γνωρίζουµε πολύ λίγα για τις σχέσεις ανάµεσα στα είδη και δεν ξέρουµε ποια 

είναι εκείνα που µπορεί να παίζουν κρίσιµο ρόλο στη λειτουργία των 

οικοσυστηµάτων, η εξαφάνιση των οποίων θα οδηγούσε σε µεγάλες καταστροφές. Σε 

πολλές περιπτώσεις, πολλά είδη προστατεύουν το οικοσύστηµα από πρώιµη 

καταστροφή. Όµως, η εξαφάνιση εξειδικευµένων ειδών διευκολύνει την ανάπτυξη 

παρασίτων και ασθενειών. Η επιλεκτική εξαφάνιση µπορεί έτσι να οδηγήσει σε έναν 

κόσµο µε λιγότερα είδη προσαρµοσµένα στο περιβάλλον τους και χρήσιµα για την 

ανθρωπότητα. Πρέπει εποµένως να µελετήσουµε και να προστατεύσουµε τα φυσικά 

οικοσυστήµατα και τα είδη, γιατί στο µέλλον η ανάγκη µας να βασιστούµε σε αυτόν 

τον πλούτο για την επιβίωσή µας θα είναι ακόµη µεγαλύτερη καθώς υπάρχει ο φόβος 

ότι το περιβάλλον θα µεταβληθεί έντονα από την επίδραση πιθανών κλιµατικών 

αλλαγών και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Τα οικοσυστήµατα συνεισφέρουν στη διαδικασία σχηµατισµού του εδάφους. 

∆ιασφαλίζουν τη γονιµότητα του εδάφους µέσω της ωρίµανσης, καθώς και την 

απόθεση και µεταφορά των ουσιωδών θρεπτικών. Αφοµοιώνουν τα απόβλητα και 

απορροφούν και καταστρέφουν τους ρύπους. Καθαρίζουν το νερό και σταθεροποιούν 

την υδρολογία της περιοχής κατακρατώντας τα επιφανειακά νερά. Οι υγρότοποι, για 

παράδειγµα, καθαρίζουν το νερό πριν αυτό φτάσει στα κανάλια απορροής και δρουν 

ως δεξαµενές νερού στις ξηρές περιόδους. Ρυθµίζουν το κλίµα και διατηρούν την 

ποιότητα της ατµόσφαιρας διατηρώντας το κατάλληλο επίπεδο οξυγόνου, µέσω της 

φωτοσύνθεσης. 

 



 

Αισθητική, πολιτιστική και ηθική αξία 

 

Η οµορφιά που είναι σύµφυτη στη βιοποικιλότητα είναι µεγάλη πηγή 

ευχαρίστησης. Παρόλο που αυτή η αισθητική αξία είναι αδύνατο να µετρηθεί, είναι 

εξίσου σηµαντική. Οι άνθρωποι χρειάζονται ποικίλο φυσικό περιβάλλον. Η αισθητική 

σκοπιά της βιοποικιλότητας είναι γνήσια ανάγκη που είναι βαθιά ριζωµένη στον 

καθένα µας. 

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι όµως και ηθικό ζήτηµα. Η φύση, µε 

όλα της τα συστατικά, παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό των ιδανικών και 

των φιλοδοξιών µας. Πολλοί από εµάς νιώθουν απελπισία, ή ακόµη και ντροπή και 

οργή όταν ένα κοµµάτι της φύσης εξαφανίζεται εξαιτίας µας. Έχουµε ηθικό καθήκον 

να µεταδώσουµε στα παιδιά µας τον όµορφο και πολύπλοκο ιστό των πλούσιων 

εµπειριών που έχουµε κληρονοµήσει. Έχουµε ευθύνη να προστατεύσουµε και να 

βελτιώσουµε το περιβάλλον για τις σηµερινές και τις µελλοντικές γενιές. 

Κάθε είδος είναι µοναδικό και αναντικατάστατο προϊόν εκατοµµυρίων 

χρόνων εξέλιξης και είναι πολύτιµο, ανεξάρτητα από τη χρησιµότητά του Η σοφή και 

συνετή διαχείριση της βιοποικιλότητας αποτελεί εποµένως και ζήτηµα σεβασµού του 

δικαιώµατος κάθε ανθρώπου να την απολαµβάνει. 

 

 

Οι απειλές για τη βιοποικιλότητα 

 

Για εκατοµµύρια χρόνια, στον πλανήτη µας συµβαίνουν αµέτρητες αλλαγές 

για τις οποίες είναι υπεύθυνες αποκλειστικά οι φυσικές δυνάµεις. Αυτή η διαδικασία 

εξέλιξης έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να υπάρξουν και να ευηµερήσουν 

µέσα σε µια εξαιρετικά πλούσια βιολογική κοινότητα ανεκτίµητης αξίας Από την 

εµφάνισή του στη Γη, το ανθρώπινο είδος συνεχίζει να αυξάνεται σε αριθµό και να 

επεκτείνεται σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Αυτό οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι 

είναι ικανοί να προσαρµόζονται στο περιβάλλον τους και να το προσαρµόζουν τόσο 

καλά, ώστε να κυριαρχούν στους άλλους οργανισµούς σε βαθµό που κανένα άλλο 

είδος δεν κατάφερε από την εµφάνιση της ζωής στη Γη. Είναι αλήθεια ότι η 

εξαφάνιση των ειδών είναι φαινόµενο που µπορεί να συµβεί και χωρίς ανθρώπινη 

συµµετοχή. Όλα τα είδη ζώων και φυτών έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής. Η 

βιοποικιλότητα διαρκώς χάνεται και δηµιουργείται σύµφωνα µε τις µεταβολές των 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Όµως, η µετανάστευση και η προσαρµογή, καθώς και η 

εµφάνιση νέων ειδών, εξισορροπούν τις συνέπειες της εξαφάνισης µέσα σε πολύ 

µεγάλες περιόδους. 

Για πρώτη φορά όµως στην ιστορία της ζωής, ένα από τα συστατικά της, ο 

άνθρωπος, λειτουργεί ως φυσική καταστροφή, εξαφανίζοντας µε τροµακτικούς 

ρυθµούς πολλά από τα υπόλοιπα. Ο σηµερινός ρυθµός εξαφάνισης της 

βιοποικιλότητας εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων συναγωνίζεται εκείνους 

των µεγάλων καταστροφών του παρελθόντος, οι οποίες όµως οφείλονταν σε φυσικά 



αίτια (συγκρούσεις της Γης µε αστεροειδείς, ασύλληπτης έντασης ηφαιστειακές 

εκρήξεις κλπ.). Σε κάθε µια από τις εξαφανίσεις αυτές, χρειάστηκαν τουλάχιστον 

δέκα εκατοµµύρια χρόνια για να επανέλθει η ζωή στα προηγούµενα επίπεδα 

ποικιλότητας. Όµως, οι ρυθµοί εξαφάνισης δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλοί όσο σήµερα, 

από την εποχή που εξαφανίστηκαν οι τελευταίοι δεινόσαυροι, περίπου 60 

εκατοµµύρια χρόνια πριν. Το 10% σχεδόν των φυτικών ειδών στις εύκρατες περιοχές 

και το 11% των 9000 ειδών πουλιών στον κόσµο απειλούνται µε εξαφάνιση. Μερικοί 

επιστήµονες πιστεύουν ότι αρκετές χιλιάδες είδη των τροπικών δασών βροχής 

χάνονται κάθε χρόνο, ή είναι καταδικασµένα να πεθάνουν στο άµεσο µέλλον εξαιτίας 

της καταστροφής των δασών αυτών. 

Ο τρόπος όµως που χρησιµοποιεί σήµερα η ανθρωπότητα τη βιολογική 

ποικιλότητα αµφισβητείται όλο και περισσότερο. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

δηµιουργούν πολυάριθµες απειλές στο περιβάλλον, µε αποτέλεσµα την εξαφάνιση 

ειδών και ενδιαιτηµάτων αλλά και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Όλες αυτές οι 

απειλές προξενούν ζηµιές και καταστρέφουν τα τοπία και τα φυσικά ενδιαιτήµατα, 

εξαφανίζουν τα είδη, ή µειώνουν τη γενετική τους ποικιλότητα. Είναι τέτοια η 

ταχύτητα µε την οποία αναπτύσσονται οι νέες τεχνολογίες, και η ζηµιά που 

προξενούν οι άνθρωποι στο περιβάλλον αυξάνεται τόσο, ώστε πολλά είδη δεν έχουν 

το χρόνο να προσαρµοστούν στις έντονες αλλαγές. Ο κατακερµατισµός σε 

αποµονωµένα ενδιαιτήµατα µπορεί να εµποδίσει πολλά ζώα να βρουν τροφή, 

καταφύγια και συντρόφους, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή ελάττωση της γενετικής τους 

ποικιλότητας, αλλά µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα για την αναπαραγωγή των 

φυτών, εµποδίζοντας τη ταξίδι των σπόρων και της γύρης. 

Η υποβάθµιση και η εξαφάνιση της βιολογικής ποικιλότητας οφείλεται στην 

πρωτόγνωρη πίεση που ασκούν οι άνθρωποι στη φύση. Από τις πολλές απειλές που 

θέτει η ανθρωπότητα στα τοπία, τα οικοσυστήµατα και τα είδη, µπορούµε να 

ξεχωρίσουµε τις ακόλουθες: 

 Υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων εξαιτίας της έντονης δασοπονίας, αλιείας 

και κυνηγιού. Η υπερεκµετάλλευση αυτή οφείλεται στον υπερπληθυσµό, τη διαρκώς 

αυξανόµενη ζήτηση των πόρων αυτών και την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου. 

 Βιοµηχανοποιηµένη και εντατική γεωργία που βασίζεται στις µονοκαλλιέργειες. 

Αυτή η µορφή καλλιέργειας µειώνει τη γενετική ποικιλότητα των ζωικών και 

φυτικών ειδών, αφού όσο πιο οµοιόµορφο είναι ένα είδος, τόσο πιο ευαίσθητο γίνεται 

στις επιθέσεις από ιούς, έντοµα, µύκητες και ασθένειες. 

 Έντονη και άναρχη αστικοποίηση, όπως αυτή που συναντάµε κατά µήκος πολλών 

ακτών αλλά και σε ήδη µεγάλες πόλεις, και κατασκευή έργων, όπως δρόµων και 

φραγµάτων, που κατακερµατίζουν ή καταστρέφουν τα ενδιαιτήµατα των ειδών. 

 Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως µεγάλα ξενοδοχεία, που έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το παράδοξο είναι ότι ακριβώς οι πόροι 

εκείνοι που προσελκύουν τους τουρίστες είναι αυτοί που απειλούνται µε εξαφάνιση 

και εξάντληση. 

 Ρύπανση ή δηλητηρίαση του εδάφους, του νερού και της ατµόσφαιρας εξαιτίας 

της εκτεταµένης χρήσης χηµικών λιπασµάτων και παρασιτοκτόνων στη γεωργία αλλά 



και ορισµένων άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα εκείνων που 

συνδέονται µε τη βιοµηχανία. Οι όξινες αποθέσεις έχουν αφήσει µεγάλο µέρος των 

λιµνών της Σκανδιναβίας χωρίς ζωή και έχουν καταστρέψει πολλά ευρωπαϊκά δάση. 

Οι αποθέσεις αυτές έχουν καταστρεπτικές συνέπειες και για τα πουλιά, τα οποία 

κάνουν αυγά µε πιο εύθραυστα και πορώδη κελύφη. Η ρύπανση του αέρα εξηγεί τη 

µείωση της ποικιλότητας των φυτών που παρατηρείται στα λιβάδια της Πολωνίας, 

αλλά και σε περιοχές της Ελλάδας όπου λειτουργούν µεγάλα εργοστάσια όπως στην 

Πτολεµαΐδα και τη Μεγαλόπολη. Στην Ελλάδα, ποτάµια όπως ο Πηνειός και ο 

Ασωπός, και κλειστοί κόλποι, όπως ο Θερµαϊκός και ο Παγασητικός, έχουν 

υποβαθµιστεί σηµαντικά από τα αστικά και βιοµηχανικά λύµατα. Η θαλάσσια 

ρύπανση προκαλεί σοβαρές καταστροφές στους κοραλλιογενείς υφάλους και τις 

λιµνοθάλασσες, επηρεάζοντας έτσι την αναπαραγωγή πολλών θαλάσσιων ειδών. 

 Σκόπιµη ή τυχαία εισαγωγή ξενικών ειδών, τα οποία ανταγωνίζονται, και συχνά 

εκτοπίζουν τα ιθαγενή είδη και µπορούν να αλλάξουν την ισορροπία των 

οικοσυστηµάτων. Υπάρχουν άφθονα παραδείγµατα: ο µυοκάστορας, ο 

µοσχοποντικός, οι ξυνίθρες, οι ευκάλυπτοι, η αµερικάνικη πέστροφα, το φύκος 

Caulerpa taxifolia κλπ. 

 

 

Τι µπορούµε να κάνουµε 

 

Αυτή είναι η κατάσταση που πρέπει να αντιµετωπίσουµε αν θέλουµε να 

αποφύγουµε τη διαγραφή της φυσικής κληρονοµιάς των µελλοντικών γενεών καθώς 

η ίδια η επιβίωση του ανθρώπινου είδους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας Πρέπει όµως να δράσουµε και να δράσουµε τώρα. Η 

ταχύτητα των αλλαγών σηµαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιµο: πρέπει να 

ενεργήσουµε επειγόντως για να αντιµετωπίσουµε τις πλέον βλαβερές επιπτώσεις, 

έχοντας πάντα στο µυαλό µας πιο µακροπρόθεσµους στόχους. Αν δεν το 

καταφέρουµε, καταδικάζουµε, χωρίς να έχουµε τέτοιο δικαίωµα, τις επόµενες γενιές 

στη χειρότερη φυλακή που µπορούµε να σκεφτούµε. Μια Γη οµοιόµορφη, χωρίς 

πόρους, χωρίς ελπίδα. Η ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας δεν είναι 

ροµαντισµός. Είναι η σηµαντικότερη προτεραιότητα του ανθρώπου, προτεραιότητα 

που αφορά όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη µας, και που για πρώτη φορά 

συναντάµε στην ιστορία µας. 

Οι λύσεις πρέπει να αναζητηθούν σε όλα τα επίπεδα: διεθνές, εθνικό, 

περιφερειακό, τοπικό και ατοµικό. Όµως η διατήρηση της βιοποικιλότητας θα είναι 

αδύνατη χωρίς τη συµµετοχή όσο περισσότερων κοινωνικών και οικονοµικών 

φορέων γίνεται και αν δεν ενδιαφερθούν οι πολίτες. 

Το νερό, η ατµόσφαιρα και η φύση ως σύνολο δεν αναγνωρίζουν τα δικά µας 

σύνορα. Πολλά είδη, ιδίως πουλιών, ψαριών και θηλαστικών, µετακινούνται σε 

τεράστιες εκτάσεις, αδιαφορώντας για τα σύνορα των κρατών. Το ίδιο ισχύει και για 

τη ρύπανση. Γνωρίζουµε πλέον ότι ορισµένες δραστηριότητες µπορεί να έχουν 

αρνητικές συνέπειες στη βιοποικιλότητα πολύ µακριά από τη χώρα στην οποία 



συµβαίνουν. Η όξινη βροχή και οι πετρελαιοκηλίδες είναι χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα. Επιπλέον, η ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου εντείνει την πίεση που 

ασκούν οι άνθρωποι στους φυσικούς πόρους. 

Αν θέλουµε να προστατέψουµε αποτελεσµατικά τη βιοποικιλότητα, πρέπει 

όλα τα κράτη να έχουν κοινούς κανόνες και να συνεργαστούν. Αυτό έγινε για πρώτη 

φορά σε διεθνές επίπεδο στη συνδιάσκεψη που οργάνωσαν τα Ηνωµένα Έθνη το 

1972 στη Στοκχόλµη. Από τότε, έχουν προκύψει πολλές διεθνείς συµβάσεις για την 

προστασία της άγριας φύσης. Μερικές από τις συµβάσεις αυτές αφορούν σε 

ολόκληρο τον πλανήτη και άλλες στην προστασία συγκεκριµένων περιοχών. 

Η Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που υπογράφηκε στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο το 1992, έχει σήµερα επικυρωθεί από περισσότερες από 170 χώρες και την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Απαιτεί από κάθε κράτος να αναπτύξει εθνική πολιτική για τη 

διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και την αειφορική χρήση των συστατικών 

της. 

Η Σύµβαση της Βέρνης για τη ∆ιατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Φύσης και 

των Φυσικών Ενδιαιτηµάτων, (1979), αφορά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

στην Ευρώπη. Η Σύµβαση αυτή καλύπτει το σύνολο της άγριας φύσης και σκοπεύει 

στη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών ενδιαιτηµάτων 

τους, αλλά δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία των απειλούµενων και τρωτών 

ειδών, των εύθραυστων και απειλούµενων ενδιαιτηµάτων, των µεταναστευτικών 

ειδών όπως και των ειδών και ενδιαιτηµάτων των οποίων η διατήρηση απαιτεί τη 

συνεργασία πολλών κρατών. 

Ορισµένες συµβάσεις καλύπτουν την προστασία συγκεκριµένων τύπων 

οικοσυστηµάτων που απαιτούν συνδυασµό προστασίας και διαχείρισης, όπως η 

Σύµβαση Ραµσάρ για τους Υγροτόπους ∆ιεθνούς Σηµασίας (1971), η Σύµβαση του 

Μοντέγο Μπέι για το θαλάσσιο περιβάλλον (1982) και η Σύµβαση της Βαρκελώνης 

που αφορά στην προστασία της Μεσογείου. Άλλες συµβάσεις καλύπτουν µόνο 

συγκεκριµένα είδη. Η Σύµβαση της Βόννης (1979) αφορά στη διατήρηση των 

µεταναστευτικών ειδών. Η Σύµβαση της Ουάσινγκτον (1973), γνωστή ως CITES, 

ρυθµίζει δραστηριότητες που σχετίζονται µε το εµπόριο απειλούµενων ειδών. 

Τέλος, το Συµβούλιο της Ευρώπης, µαζί µε άλλους εθνικούς και διεθνείς 

οργανισµούς, τόσο κυβερνητικούς, όσο και µη-κυβερνητικούς, ανέλαβε την 

πρωτοβουλία να προωθήσει την προστασία της βιολογικής και τοπιακής ποικιλότητας 

της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό, σχεδίασε την Πανευρωπαϊκή Στρατηγική για τη 

Βιολογική και Τοπιακή Ποικιλότητα, η οποία εγκρίθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη 

“Περιβάλλον για την Ευρώπη” που έγινε στη Σόφια, τον Οκτώβριο του 1995. 

Εκτός όµως από τη διεθνή συνεργασία σε κάθε κράτος πρέπει να υπάρχουν 

νόµοι και να λαµβάνονται µέτρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που να 

παρακολουθούν, να προστατεύουν και να διατηρούν την ποικιλότητα ειδών, 

οικοσυστηµάτων και τοπίων και να µειώνουν τους κινδύνους που οφείλονται σε 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό γίνεται µε την ίδρυση προστατευόµενων περιοχών 

(όπως το δίκτυο Φύση 2000), µε τη σύνταξη καταλόγων απειλουµένων ειδών (όπως 

το Κόκκινο Βιβλίο και διατάγµατα), µε τον έλεγχο του τρόπου που γίνονται τα έργα 



(δρόµοι, οικισµοί, φράγµατα), και των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τη 

βιοποικιλότητα (βιοµηχανία, γεωργία, τουρισµός) καθώς και των επιπτώσεών τους., 

αλλά και µε τη προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και κυρίως οι νέοι σε 

θέµατα που αφορούν στη βιοποικιλότητα (όπως µε το µάθηµα της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης). 

Όµως, η διατήρηση της βιοποικιλότητας δεν θα είναι αποτελεσµατική αν αυτό 

δεν γίνει κοινός στόχος όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων. Ο καθένας µπορεί 

να συνεισφέρει από τη θέση του. Πρέπει εποµένως να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση, 

η πληροφόρηση και η εκπαίδευση σε ζητήµατα διατήρησης της βιοποικιλότητας. 

Η συµµετοχή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σηµαίνει ότι είµαστε ενεργοί και 

πληροφορηµένοι πολίτες, συµµετέχοντας σε εθελοντικές δραστηριότητες, ενώνοντας 

τις προσπάθειές µας µε οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, συµµετέχοντας 

σε εκστρατείες ενάντια σε έργα που θέτουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, πιέζοντας 

τους αρµόδιους φορείς να εφαρµόσουν τις διεθνείς συµβάσεις και τη νοµοθεσία για 

την προστασία της βιοποικιλότητας 

Επίσης πρέπει να σεβόµαστε έµπρακτα τη φύση και την ισορροπία της. 

Παραδείγµατος χάρη οι αγρότες µπορούν να εφαρµόζουν αειφορικές µεθόδους 

καλλιέργειας, όπως αµειψισπορά, ελάχιστη δυνατή χρήση λιπασµάτων, χρήση 

βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης ασθενειών και παρασίτων, καθώς και αποφυγή 

των µονοκαλλιεργειών. Οι ιδιοκτήτες γης µπορούν να διασφαλίσουν τον πλούτο 

πολλών οικοσυστηµάτων µε το να διατηρούν φυτοφράχτες, λιβάδια, υδατοδεξαµενές, 

λωρίδες βλάστησης δίπλα από ρέµατα κλπ, οι κτηνοτρόφοι µπορούν να µειώσουν την 

ελεύθερη βόσκηση σε περιοχές µε έντονη διάβρωση, σπάνια χλωρίδα, ή 

υποβαθµισµένη βλάστηση, και να προτιµούν τοπικές φυλές ζώων. Οι ασχολούµενοι 

µε τη δασοπονία µπορούν να αποφεύγουν τη χρήση ξενικών ειδών καθώς και τις 

µονοκαλλιέργειες παραγωγικών δένδρων, να επιτρέπουν τις φυσικές διαδικασίες 

αναγέννησης των δασών, να µην καταστρέφουν το φυσικό υποόροφο των δασών, και 

να µην αποµακρύνουν τους πεσµένους κορµούς. Οι βιοµηχανίες θα πρέπει να 

χρησιµοποιούν τις πιο αποτελεσµατικές µεθόδους περιορισµού όλων των ρύπων, και 

οι τουριστικές επιχειρήσεις µπορούν να σέβονται το φυσικό περιβάλλον, να µην 

υπερεκµεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους, να µην επιβαρύνουν τα φυσικά 

οικοσυστήµατα και να µην αλλοιώνουν τη φυσιογνωµία των τοπίων. 

Πρέπει επίσης να διαλέγουµε και αξιολογούµε τα ποια προϊόντα αγοράζουµε, 

αλλά και να προσέχουµε το πώς θα τα χρησιµοποιούµε. Εδώ και µερικά χρόνια οι 

καταναλωτές µπορούν να επιλέξουν στις αγορές τους προϊόντα µε “οικολογικές 

ετικέτες” για τα οποία οι διαδικασίες της παραγωγής, χρήσης και διάθεσης έχουν 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να µη βλάπτουν την υγεία µας και το περιβάλλον, και να µη 

θέτουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα. Επιλέγοντας προϊόντα µε “οικολογικές 

ετικέτες” οι καταναλωτές πιέζουν τις βιοµηχανίες να τροποποιήσουν τις µεθόδους 

παραγωγής τους. Κατάλογοι τέτοιων προϊόντων είναι συχνά διαθέσιµοι στο κοινό 

από οργανισµούς προστασίας του καταναλωτή. Συχνά, δεν συνειδητοποιούµε ότι το 

προϊόν που αγοράζουµε µπορεί να προέρχεται από παράνοµο εµπόριο σπάνιων 

φυσικών πόρων. Μποϋκοτάροντας προϊόντα που προέρχονται από απειλούµενα είδη 



της άγριας χλωρίδας και πανίδας, όπως το ελεφαντόδοντο, οι τσάντες από δέρµα 

κροκόδειλου, οι γούνες από µη εκτρεφόµενα ζώα και αντικείµενα φτιαγµένα από 

τροπική ξυλεία, βοηθάµε να σταµατήσει αυτό το εµπόριο. Το να είµαστε 

“οικολογικοί” καταναλωτές σηµαίνει επίσης ότι αγοράζουµε ανακυκλώσιµα, ή µε 

επιστρέψιµες συσκευασίες προϊόντα. Όµως, παρόλο που η επαναχρησιµοποίηση και η 

ανακύκλωση προϊόντων είναι αποτελεσµατικοί τρόποι για την αντιµετώπιση πολλών 

µορφών ρύπανσης και ενεργειακής σπατάλης, αυτό δεν πρέπει να σηµαίνει ότι 

παραβλέπουµε πολλούς άλλους τρόπους οικολογικής κατανάλωσης, όπως το να 

επιλέγουµε δηµόσια µέσα µεταφοράς, να περιορίζουµε την υπέρµετρη κατανάλωση 

νερού και ενέργειας, να χρησιµοποιούµε µε λογικό τρόπο απορρυπαντικά, 

καθαριστικά, µπαταρίες κλπ. 

Όµως, η διατήρηση της βιοποικιλότητας περιλαµβάνει επίσης το γενικότερο 

σεβασµό για τα συστατικά της φύσης. Το ξερίζωµα φυτών, η καταστροφή φωλιών 

και καταφυγίων των ζώων, η οδήγηση έξω από τους χαραγµένους δρόµους, οι 

υπερβολικοί θόρυβοι, ή γενικά οι έντονες οχλήσεις, µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα 

την ακούσια καταστροφή φυτών και ζώων. 

Η βιολογική ποικιλότητα µπορεί να ενισχυθεί µε διάφορους τρόπους. Στους 

κήπους, µε τη φύτευση πολλών διαφορετικών ιθαγενών φυτών, χωρίς χρήση χηµικών 

φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, θα προσελκύσουµε και πολλά ζώα. Θάµνοι και 

χαµόδεντρα προσελκύουν µικρά πουλιά, θηλαστικά και πολλά ασπόνδυλα, όπως και 

τα τοπικά ανθοφόρα φυτά πεταλούδες και άλλα έντοµα την άνοιξη και το καλοκαίρι, 

το νερό προσελκύει λιβελούλες και βοηθά στην παρουσία πολλών άλλων οργανισµών 

κοκ. 



Η ελληνική βιοποικιλότητα 

 

Η Ελλάδα, µε έκταση 132.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα. και πληθυσµό 

περίπου 10.500.000, βρίσκεται στο νοτιότερο τµήµα της Βαλκανικής χερσονήσου και 

ανήκει στη Μεσογειακή ζώνη της Παλαιαρκτικής βιογεωγραφικής περιοχής. 

Χαρακτηρίζεται από µεγάλη κλιµατική ποικιλότητα, κάτι που οφείλεται στη 

γεωγραφική της θέση, το σύνθετο ανάγλυφο και την παρουσία της θάλασσας. Η χώρα 

µας χαρακτηρίζεται επίσης από την εκτεταµένη ακτογραµµή (περίπου 15.000χλµ) και 

τα πολλά συγκροτήµατα νησιών στα Αρχιπελάγη του Αιγαίου και του Ιονίου. 

Η Ελλάδα φιλοξενεί µεγάλο βιολογικό πλούτο, έναν από τους µεγαλύτερους 

της Ευρώπης και της Μεσογείου. Μερικοί αριθµοί είναι χαρακτηριστικοί. Στην 

Ελλάδα υπάρχουν περίπου 6300 είδη και υποείδη φυτών (η Μ. Βρετανία µε πολύ 

µεγαλύτερη έκταση έχει µόνο 1800). Από αυτά περίπου 1275 (20,2%) είναι ενδηµικά. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 116 από τα 190 είδη θηλαστικών της Ευρώπης. Από αυτά 2 

είδη και 26 υποείδη είναι ενδηµικά. Επίσης στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί 422 είδη 

πουλιών, το 60% των οποίων αναπαράγονται στη χώρα µας. Όσον αφορά στα ερπετά 

στην Ελλάδα υπάρχουν 59 από τα 95 είδη της Ευρώπης. Από αυτά 6-9 είδη 

θεωρούνται ενδηµικά της χώρας µας. Από τα 50 περίπου είδη των αµφιβίων της 

Ευρώπης τα 20 βρίσκονται στην Ελλάδα και µάλιστα 2 από αυτά είναι ενδηµικά. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν επίσης 107-110 ψάρια του γλυκού νερού και 35-39 από αυτά 

ενδηµικά. Ο αριθµός των ειδών των ασπόνδυλων που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν 

είναι γνωστός παρόλο που εκτιµάται ότι κυµαίνεται από 20 έως 30 χιλιάδες.  

Ο πλούτος αυτός της χώρας µας οφείλεται: 

 

 (1) Στη γεωγραφική θέση της Ελλάδας που βρίσκεται στα όρια τριών 

ηπείρων: Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Τα περισσότερα είδη έχουν ευρωπαϊκή 

προέλευση, αλλά µε ιδιαίτερο Μεσογειακό και Βαλκανικό χαρακτήρα. Υπάρχουν 

όµως και αρκετά παραδείγµατα της βιοτικής επίδρασης των άλλων δύο ηπείρων στην 

πανίδα και τη χλωρίδα της Ελλάδας. Τα Ασιατικά στοιχεία είναι κοινά, ιδίως στην 

πανίδα και τη χλωρίδα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Πολλά είδη ή γένη έχουν 

τα δυτικά όρια εξάπλωσής τους στην Ελλάδα. Τέτοια στοιχεία υπάρχουν στα φυτά 

(π.χ. Amygdalus graeca, Consolida phrygia, Minuartia thymifolia, Quercus infectoria 

ssp. veneris, Onosma graeca), τα θηλαστικά (π.χ. ο ασιατικός σκίουρος Sciurus 

anomalus), τα πουλιά (π.χ. Sitta krueperi, Hoplopterus spinosus) τα ερπετά και τα 

αµφίβια (π.χ. Eirenis modestus, Blannus strauchi, Mertensiella luschani κλπ.), και 

πολυάριθµα ασπόνδυλα. Σε ορισµένες οµάδες µπορούµε να βρούµε και αφρικανικά 

στοιχεία (π.χ. τα φυτά Arum cyrenaicum, Allium chamaemoly, Alyssum minutum, 

Callitriche pulchra, το γένος θηλαστικών των αγκαθοποντικών Acomys, το 

κολεόπτερο Scarites subcylindricus κλπ.). 

 

 (2) Στη µεγάλη τοπογραφική ποικιλότητα της Ελλάδας. Αυτή οφείλεται 

στο µεγάλο αριθµό νησιών, την απότοµη µεταβολή του τοπίου από θαλάσσιο σε 

αλπικό µέσα σε ευθεία απόσταση λίγων χιλιοµέτρων, τον εκτεταµένο 



κατακερµατισµό της Ελλάδας από πολυάριθµους ποταµούς, ρέµατα, χαράδρες, 

κοιλάδες, χερσονήσους κλπ., και το µεγάλο αριθµό σπηλαίων. Η ποικιλότητα αυτή 

έχει οδηγήσει στη γεωγραφική αποµόνωση των πληθυσµών και έχει ωθήσει την 

αύξηση της ποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα (γενετικό, πληθυσµιακό, ειδών, 

ενδιαιτηµάτων, βιοκοινοτήτων, οικοσυστηµάτων) µε αποτέλεσµα τον υψηλό 

ενδηµισµό της Ελλάδας. 

 

 (3) Στη σύνθετη γεωλογική και οικολογική ιστορία της Ελλάδας. Ο 

ελληνικός χώρος έχουν συµβεί σύνθετες τεκτονικές, ευστατικές, κλιµατικές και 

βιοτικές µεταβολές µέσα στο χρόνο. Επιπλέον, η διαρκής παρουσία ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων για περισσότερα από 8.000 χρόνια, έχει διαµορφώσει ένα εξαιρετικά 

ποικίλο περιβάλλον. Όλα αυτά έχουν προωθήσει τη διαφοροποίηση των 

βιοκοινοτήτων, αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα. 

 

 (4) Στις σχετικά ήπιες ανθρώπινες επεµβάσεις. Η ανθρώπινη 

δραστηριότητα, παρότι εκτεταµένη, δεν ήταν σε γενικές γραµµές καταστρεπτική,, 

µέχρι πολύ πρόσφατα. Στην πράξη, πολλές πρακτικές, ιδιαίτερα γεωργικές, έχουν 

οδηγήσει σε αύξηση της βιοποικιλότητας. ∆εν υπήρξε ποτέ σηµαντική βαριά 

βιοµηχανία στην Ελλάδα, και συνεπώς τα επίπεδα της ρύπανσης του αέρα, της 

θάλασσας και των γλυκών νερών είναι χαµηλά, τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά 

δεδοµένα. Επίσης, η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αυξήσει την ετερογένεια των 

ενδιαιτηµάτων, αυξάνοντας έτσι τη βιοποικιλότητα. Οι τάσεις αυτές άλλαξαν 

σηµαντικά µόνο κατά τις πρόσφατες δεκαετίες. 

 

Παρόλα αυτά σήµερα η βιοποικιλότητα της Ελλάδας αντιµετωπίζει σοβαρές 

απειλές. Η καταστροφή, ο κατακερµατισµός και η υποβάθµιση των φυσικών 

ενδιαιτηµάτων οδηγεί σε σταδιακή υποβάθµιση της βιοποικιλότητάς της. Στην 

Ελλάδα το 49% των θηλαστικών, το 24% των πουλιών, το 12% των ερπετών, το 6% 

των αµφιβίων και το 19% των ψαριών του γλυκού νερού απειλούνται µε εξαφάνιση. 

Η κατάσταση των ασπόνδυλων είναι πολύ λιγότερο γνωστή, αλλά υπολογίζεται ότι το 

10% από αυτά απειλείται. 

Αρκετά από τα απειλούµενα είδη προστατεύονται από τη νοµοθεσία. Η 

πλειονότητα όµως των ειδών των ασπόνδυλων απουσιάζει από τους καταλόγους 

προστασίας και συχνά η εφαρµογή της νοµοθεσίας και ο έλεγχος είναι ελλιπείς. 

 



ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Οµάδες των κυριότερων ελληνικών οικοτόπων 

 

1 Θαλάσσιοι οικότοποι 

2 Λιµνοθάλασσες 

3 Ύφαλοι 

4 Παραλιακά έλη και αλίπεδα 

5 Αλµυρές στέππες 

6 Χαλικώδεις και αµµώδεις ακτές, αµµοθίνες 

7 Βραχώδεις ακτές 

8 Ρέοντα ύδατα 

9 Στάσιµα ύδατα 

10 Τέλµατα και έλη (εσωτερικά) 

11 Παραποτάµια δάση 

12 Φρύγανα 

13 Μακί 

14 Ξηρά λιβάδια 

15 Υγρολίβαδα 

16 Αλπικοί και υπαλπικοί λιβαδικοί σχηµατισµοί 

17 Φυλλοβόλα δάση 

18 Μεσογειακά δάση κωνοφόρων 

19 Ορεινά δάση κωνοφόρων 

20 Υπαλπικά δάση κωνοφόρων 

21 Σκληρόφυλλοι δενδρώνες 

22 Σάρες 

23 Εσωτερικοί βραχώδεις σχηµατισµοί 

24 Εσωτερικά σπήλαια 

25 Ηφαιστειακά πεδία 

 

 

Προστατευόµενες περιοχές στην Ελλάδα 

 

Τίτλος περιοχών Αρ. περιοχών 'Εκταση (εκτάρια) 

Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης 2 748 

Αισθητικά ∆άση 19 32.506 

Περιοχές Ελεγχόµενης Θήρας 11 164.835 

Εθνικοί ∆ρυµοί (πυρήνες) 10 34.588 

Θηραµατικά Αποθέµατα 23 12.900 

Θαλάσσια Πάρκα 1 220.000 

Περιφερειακές ζώνες Εθνικών ∆ρυµών 5 34.254 

∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης 51 16.625 

Περιοχές Προστασίας της Φύσης 5 4.323 

Μη χαρακτηρισµένες προστατευόµενες περιοχές 23 175.505 

Προστατευόµενοι Σηµαντικοί Φυσικοί Σχηµατισµοί 1 6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια) 151 696.380 



Ενδηµικά, απειλούµενα και προστατευόµενα είδη της ελληνικής χλωρίδας 

(βάση δεδοµένων Chloris) 

 

 Ενδηµικά Αµφίβολα 

ενδηµικά 

Μη ενδηµικά 

Μη απειλούµενα* & 

Μη προστατευόµενα 

359 28  

Προστατευόµενα 76 4 160 

Απειλούµενα  117 3 108 

Απειλούµενα & Προστατευόµενα 386 8 202 

ΣΥΝΟΛΟ 938 43 470 

 

*Είδη τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως µη απειλούµενα ή είδη των οποίων το 

καθεστώς διατήρησης δεν είναι γνωστό. 

 

 

Κατανοµή των ενδηµικών και απειλούµενων τάξων της ελληνικής χλωρίδας σε 

φυτογεωγραφικές υποδιαιρέσεις (βάση δεδοµένων Chloris) 

 

Φυτογεωγραφική 

υποδιαίρεση 

Ενδηµικά τάξα Τοπικά 

ενδηµικά τάξα 

Απειλούµενα 

τάξα 

Πελοπόννησος 368 158 190 

Κρήτη 338 226 276 

Στερεά Ελλάδα 282 68 139 

∆υτικό Αιγαίο 167 51 90 

Ανατολικό Αιγαίο 126 63 176 

Κυκλάδες 124 30 80 

Κεντρική Β. Ελλάδα 114 53 105 

Νότια Πίνδος 77 8 46 

Βόρεια Πίνδος 76 26 68 

Ανατολική Β. Ελλάδα 74 39 85 

Ανατολική Κ. Ελλάδα 69 9 26 

Ιόνιοι Νήσοι 66 19 40 

Βόρειο Αιγαίο 32 13 26 

 

 

 



 

 

 

Ενδηµικά είδη ορισµένων καλά γνωστών ζωικών οµάδων 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Θηλαστικά Ερπετά & 

αµφίβια 

Ψάρια γλυκού 

νερού 

Ορθόπτερα Xερσαία 

Ισόποδα 

ΚΡΗΤΗ 14 15  16 22 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 7 15 1 16 16 

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 1 23  6 27 

ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟ 3 4  14 14 

Β. ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ 1 5  2 12 

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ 5 7 9 30 19 

ΣΤΕΡΕΑ 5 3 14 20 17 

ΑΤΤΙΚΗ 3 2 1 7 9 

ΗΠΕΙΡΟΣ  1 12 13 20 

ΙΟΝΙΟ 1 3 3 6 28 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 1 11 4 5 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2 1 17 10 15 

ΘΡΑΚΗ   3 1 2 

 

 

 



Ο πλούτος των γνωστών ειδών της ελληνικής πανίδας, ο ενδηµισµός, τα 

προστατευόµενα (%) και τα επιπλέον απειλούµενα 

 

Τάξα Είδη +υποείδη Ενδηµικά 

είδη 

Ενδηµικά 

υποείδη 

Προστατευόµενα 

(%) 

Απειλούµενα 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 116  4 35 83(71) 8 

ΠΤΗΝΑ 422 +85 0 4 396(94) 1 

ΕΡΠΕΤΑ 59  6 71 58(98) 1 

ΑΜΦΙΒΙΑ 20  2 3 18(90) 0 

ΨΑΡΙΑ γλυκού νερού 110 +21 35 16 50(45) 29 

ΨΑΡΙΑ θαλάσσια 447    8(2) 14 

ΕΧΙΝΟ∆ΕΡΜΑ 107    1(1) 0 

ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ 317 +19 113 15 11(3) 0 

ΝΕΥΡΟΠΤΕΡΑ   26  0 3 

ΛΕΠΙ∆ΟΠΤΕΡΑ   142  57 39 

ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ   13  0 15 

Ο∆ΟΝΤΟΓΝΑΘΑ     5 4 

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ   649  11 2 

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ 255  59  0 0 

ΕΤΕΡΟΠΤΕΡΑ 811  36  0 0 

ΨΩΚΟΠΤΕΡΑ 75  6  0 0 

∆ΙΚΤΥΟΠΤΕΡΑ 40?    0 2 

ΣΙΦΩΝΑΠΤΕΡΑ 57 +11 1 6 0 0 

ΜΑΛΑΚΙΑ χερσαία   174  24(14) 5 

Γαστερόποδα γλ. 

νερού 

~40  12  3 1 

∆ίθυρα 293  1  4(1) 0 

λοιπά θαλάσσια ~700    5 0 

ΑΡΑΧΝΕΣ   17  0 1 

ΣΚΟΡΠΙΟΙ 6  1  0 0 

∆ΙΠΛΟΠΟ∆Α 130    0 0 

ΧΕΙΛΟΠΟ∆Α ~100  25  0 0 

ΙΣΟΠΟ∆Α χερσαία 195  134  0 0 

ΒΡΥΟΖΩΑ 200    0 0 

ΑΜΦΙΠΟ∆Α   7  0 1 

∆ΕΚΑΠΟ∆Α 231  1  3 0 

ΛΟΙΠΑ 

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙ∆Η 

~600    0 0 

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛ.   1  5 0 

ΚΝΙ∆ΟΖΩΑ 91  1  1+19 CITES 1 

ΣΠΟΓΓΟΙ 132    0 0 

 



Α’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

∆οµή και λειτουργία των οικοσυστηµάτων 
 

Οι οργανισµοί είναι προσαρµοσµένοι να ζουν στο περιβάλλον τους 

 

Θα σου έχει τύχει πολλές φορές, ρίχνοντας ακόµη και µια απλή µατιά γύρω 

σου, παρακολουθώντας κάποια ειδική εκποµπή στην τηλεόραση ή ξεφυλλίζοντας ένα 

βιβλίο, να εντυπωσιαστείς διαπιστώνοντας πόσο πολλοί και πόσο διαφορετικοί 

µεταξύ τους οργανισµοί ζουν στις διάφορες περιοχές του πλανήτη µας. Και βέβαια, 

εκτός από αυτό, πολύ συχνά θα έχεις εκπλαγεί µαθαίνοντας λεπτοµέρειες από τη ζωή 

τους (π.χ τον τρόπο µε τον οποίο αναπαράγονται, το πώς αναπτύσσονται κ.ά.), τις 

συνήθειες και τις συµπεριφορές τους στο περιβάλλον που ζουν και τις σχέσεις που 

αναπτύσσουν µε τους άλλους οργανισµούς αλλά και µε τους άβιους παράγοντες του 

περιβάλλοντος. Όλα τα παραπάνω αποτελούν το ευρύτατο αντικείµενο της επιστήµης 

της Οικολογίας. 

 

Όµως, σε ποια µέρη του πλανήτη µας µπορούµε να συναντήσουµε ζωντανούς 

οργανισµούς; Αν προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα θα διαπιστώσουµε 

ότι αυτοί υπάρχουν παντού. Στη ξηρά, στον ατµοσφαιρικό αέρα αλλά και στα βάθη 

των ωκεανών. Με µια πιο προσεκτική µατιά όµως θα διαπιστώσουµε ότι ακόµη και 

σε περιβάλλοντα της ίδιας κατηγορίας όπως, για παράδειγµα, τα υδάτινα (θάλασσες, 

λίµνες, ποτάµια κτλ.) ή τα χερσαία (πολικές, εύκρατες, τροπικές και άλλες περιοχές) 

δεν ζουν οι ίδιοι οργανισµοί. 

Οι οργανισµοί που ζουν σε ένα περιβάλλον, πρέπει να είναι προσαρµοσµένοι 

σ’ αυτό. ∆ιαφορετικά δεν µπορούν να επιβιώσουν. Εµφανίζουν για το λόγο αυτό 

ειδικά χαρακτηριστικά ή ανάλογες συµπεριφορές. Για παράδειγµα, το ράµφος των 

πουλιών διαφέρει ανάλογα µε το είδος της τροφής τους, ενώ οι πιγκουΐνοι για να 

διατηρήσουν τη θερµοκρασία τους κάθονται πολλοί µαζί, κοντά ο ένας µε τον άλλο.  

 

Εικόνα 1*. Η πολική αρκούδα διαθέτει παχύ λευκό τρίχωµα και άφθονο λίπος. 

 

Εικόνα 2. Οι κάκτοι ζουν σε ζεστές και ξηρές περιοχές. ∆ιαθέτουν µεγάλες ρίζες που 

εισχωρούν βαθιά στο έδαφος ενώ τα φύλλα τους είναι µικρά και συχνά αγκαθωτά. 

Έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν νερό στους ιστούς τους. 

 

Εικόνα 3. Η καµήλα διαθέτει µακριά λεπτά πόδια που τη βοηθούν να µετακινείται 

πιο εύκολα στις αµµώδεις εκτάσεις της ερήµου. 

 

Εικόνα 4. Φυτά που αναπτύσσονται σε µάντρες όπως αυτά, έχουν πολύ µικρό ύψος 

αλλά ισχυρές ρίζες που εισχωρούν βαθιά. 

 



Εικόνα 5. Πουλιά όπως τα χελιδόνια, όταν πιάσει το κρύο, µεταναστεύουν σε 

θερµότερες περιοχές. 

 

* Σηµείωση: Οι εικόνες επισυνάπτονται, φωτοτυπηµένες, στο τέλος του φυλλαδίου.  

 

 

Το οικοσύστηµα αποτελείται από παράγοντες που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 

 

Το ποιοι οργανισµοί ζουν σε ένα περιβάλλον εξαρτάται από παράγοντες όπως 

το κλίµα, η υγρασία, η σύσταση του εδάφους για τα χερσαία ή του νερού για τα 

υδάτινα οικοσυστήµατα, η ηλιακή ακτινοβολία κ.ά. 

Για µια περιοχή, οι παράγοντες αυτοί ονοµάζονται αβιοτικοί παράγοντες. Οι 

αβιοτικοί παράγοντες µαζί µε τους βιοτικούς (οι οργανισµοί που ζουν στη 

συγκεκριµένη περιοχή και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους), συνθέτουν 

αυτό που ονοµάζουµε οικοσύστηµα. 

 

Εικόνα 6. Βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες σε ένα οικοσύστηµα 

 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία οικοσυστηµάτων και στην ξηρά και στις περιοχές 

που καλύπτονται από νερό (θάλασσες, λίµνες κτλ.). Όλα τα οικοσυστήµατα µαζί 

συνθέτουν αυτό που ονοµάζουµε βιόσφαιρα. 

 

Εικόνα 7. Η βιόσφαιρα περιλαµβάνει το επιφανειακό στρώµα της ξηράς, το 

µεγαλύτερο µέρος των περιοχών που καλύπτονται από νερό και το µέρος της 

ατµόσφαιρας του οποίου οι συνθήκες επιτρέπουν την ύπαρξη οργανισµών.  

 

Το σύνολο των ατόµων ενός είδους που ζουν σε ένα οικοσύστηµα, αποτελούν 

έναν πληθυσµό. Οι διαφορετικοί πληθυσµοί που ζουν σε ένα οικοσύστηµα 

αποτελούν τη βιοκοινότητα του οικοσυστήµατος. Η περιοχή στην οποία ζει ένας 

πληθυσµός ή µια βιοκοινότητα ονοµάζεται βιότοπος.  

 

Εικόνα 8. Πληθυσµός α) πιγκουΐνων και β) ψαριών. 

 

Εικόνα 9. Από το αβιοτικό περιβάλλον στο οικοσύστηµα.  

 

Το οικοσύστηµα παρουσιάζει συγκεκριµένη δοµή και λειτουργίες. Ανάµεσα 

στους οργανισµούς που ζουν σ’ αυτό αναπτύσσονται σχέσεις αλληλεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης. Σχέσεις αναπτύσσονται και µεταξύ των οργανισµών και των 

αβιοτικών παραγόντων του οικοσυστήµατος. 

 

Εικόνα 10. α) Συστατικά µέρη ενός οικοσυστήµατος, β) Λιµναίο οικοσύστηµα. 

 

 



 

Η ενέργεια σε ένα οικοσύστηµα 

 

Αν µελετήσουµε προσεκτικά τις σχέσεις µεταξύ των οργανισµών ενός 

οικοσυστήµατος θα διαπιστώσουµε ότι, στην πραγµατικότητα, είναι τροφικές. 

Οφείλονται στην ανάγκη των οργανισµών να εξασφαλίζουν την τροφή που τους είναι 

απαραίτητη για να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν. Οι οργανικές ουσίες που 

περιλαµβάνονται στην τροφή τους, παρέχουν αφενός ενέργεια για τις διάφορες 

λειτουργίες του οργανισµού τους και αφετέρου δοµικά συστατικά για την ανάπτυξη 

και τη διατήρηση του οργανισµού τους. Η τροφή δηλαδή αποτελεί µια αποθήκη 

χηµικής ενέργειας. Τα κύτταρα των ζωντανών οργανισµών έχουν τη δυνατότητα να 

µετατρέπουν αυτή τη χηµική ενέργεια σε µορφές ενέργειας οι οποίες µπορούν να 

αξιοποιηθούν από τους οργανισµούς (π.χ. θερµότητα για τη διατήρηση της 

θερµοκρασίας τους, κινητική ενέργεια για τις κινήσεις ή την µετακίνησή τους κτλ.). 

 

Βασική πηγή ενέργειας για ένα οικοσύστηµα είναι ο ήλιος. Η ηλιακή ενέργεια 

φτάνει στην επιφάνεια της Γης µε την µορφή θερµότητας και φωτεινής ενέργειας. 

Ορισµένοι από τους οργανισµούς έχουν τη δυνατότητα, µε τη βοήθεια της φωτεινής 

ενέργειας και χρησιµοποιώντας απλές ανόργανες ουσίες από το περιβάλλον τους 

(διοξείδιο του άνθρακα και νερό), να συνθέτουν πολύπλοκες οργανικές ενώσεις (π.χ. 

σάκχαρα). Η φωτεινή ενέργεια δεσµεύεται, µε τη βοήθεια της χλωροφύλλης, µιας 

χρωστικής που υπάρχει στα κύτταρα των πράσινων µερών των φυτών. Η διαδικασία 

που ακολουθείται ονοµάζεται φωτοσύνθεση. Οι ουσίες που παράγονται κατά τη 

φωτοσύνθεση µπορούν, διασπώµενες, να εξασφαλίσουν στο φυτό ενέργεια σε µορφή 

τέτοια που να µπορεί να τη χρησιµοποιήσει είτε για να καλύψει ανάγκες λειτουργικές 

(π.χ. κίνηση) είτε για τη σύνθεση άλλων µορίων που του είναι απαραίτητα (π.χ. 

λιπίδια, πρωτεΐνες κ.ά.). Οι οργανισµοί που συνθέτουν µόνοι τους οργανικές ουσίες 

από απλές ανόργανες, ονοµάζονται παραγωγοί ή αυτότροφοι οργανισµοί. 

Αυτότροφοι οργανισµοί είναι όλα τα πράσινα φυτά και ορισµένοι µικροοργανισµοί.  

 

Εικόνα 11. Στην επιφάνεια της Γης φτάνει ενέργεια από τον Ήλιο µε την µορφή 

θερµότητας και φωτεινής ενέργειας.  

 

Οι οργανισµοί που δεν φωτοσυνθέτουν, δηλαδή όλοι οι ζωικοί οργανισµοί, 

χρειάζεται να τις παίρνουν τις οργανικές ουσίες που τους είναι απαραίτητες έτοιµες 

από το περιβάλλον τους. Τις εξασφαλίζουν λοιπόν τρώγοντας (καταναλώνοντας) 

άλλους οργανισµούς. Για το λόγο αυτό ονοµάζονται καταναλωτές ή ετερότροφοι 

οργανισµοί.  

 

Εικόνα 12. Ο λαγός τρέφεται µε φυτά. 

 

Εικόνα 13. Η αλεπού επιβιώνει τρώγοντας άλλα µικρότερα ζώα. 

 



Οι ετερότροφοι οργανισµοί, ανάλογα µε το είδος της τροφής τους, 

διακρίνονται στους φυτοφάγους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως καταναλωτές α΄ 

τάξης, στους σαρκοφάγους που τρέφονται µε φυτοφάγα ζώα και χαρακτηρίζονται ως 

καταναλωτές β΄ τάξης, στους σαρκοφάγους που τρέφονται µε σαρκοφάγα ζώα και 

χαρακτηρίζονται ως καταναλωτές γ΄ τάξης κτλ. Κάθε τροφική οµάδα οργανισµών 

ανήκει σε ένα διαφορετικό τροφικό επίπεδο. 

 

Τέλος, υπάρχουν και οι αποικοδοµητές οι οποίοι εξασφαλίζουν τις θρεπτικές 

ουσίες που τους είναι απαραίτητες, διασπώντας νεκρή οργανική ύλη και 

µετατρέποντάς την σε απλές ανόργανες ουσίες όπως διοξείδιο του άνθρακα και νερό. 

Οι απλές αυτές ανόργανες ουσίες µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν από τους 

αυτότροφους οργανισµούς για την παραγωγή οργανικών ουσιών. Οι περισσότεροι 

από τους αποικοδοµητές ανήκουν στα βακτήρια ή στους µύκητες. Ως νεκρή οργανική 

ύλη χαρακτηρίζεται η ύλη των νεκρών οργανισµών (φυτών, ζώων κτλ.), τα 

απεκκρίµατα των ζωικών οργανισµών και τα τµήµατα των φυτικών οργανισµών που 

αποκόπτονται από αυτούς (π.χ. κλαδιά, φύλλα, καρποί που πέφτουν κτλ.). 

 

Εικόνα 14. Τα πεσµένα µήλα και το νεκρό δέντρο αποικοδοµούνται. Οι απλές 

ανόργανες ουσίες, που προκύπτουν από την αποικοδόµηση των συστατικών τους, 

επιστρέφουν στο έδαφος για να χρησιµοποιηθούν ξανά από τους παραγωγούς. 

 

Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγµατα: Σε κάθε οικοσύστηµα 

οργανισµοί τρώνε άλλους οργανισµούς και αυτοί µε τη σειρά τους γίνονται τροφή για 

κάποιους άλλους. Η απεικόνιση των τροφικών σχέσεων ανάµεσα στους οργανισµούς 

ενός οικοσυστήµατος, δηλαδή του «ποιος τρώγει ποιον;» γίνεται µε διάφορους 

τρόπους. Οι περισσότερο χρησιµοποιηµένοι είναι οι τροφικές αλυσίδες και τα 

τροφικά πλέγµατα. Με τις τροφικές αλυσίδες απεικονίζονται οι τροφικές σχέσεις 

µεταξύ οργανισµών ενός οικοσυστήµατος, από τους οποίους κάθε καταναλωτής 

τρέφεται µε οργανισµούς ενός µόνο είδους. Στην πραγµατικότητα απεικονίζουν τη 

µεταφορά ενέργειας από έναν οργανισµό στον επόµενο.  

 

Εικόνα 15. Απλή τροφική αλυσίδα. 

 

Τα βέλη σε µια τροφική αλυσίδα απεικονίζουν τον τρόπο µε τον οποίο 

µεταφέρεται η ενέργεια κατά µήκος της, από έναν οργανισµό σε έναν άλλο. Όταν ο 

λαγός τρώει χορτάρι, µεταφέρεται ενέργεια από το χορτάρι στο λαγό. Όταν η αλεπού 

τρώει τον λαγό µεταφέρεται ενέργεια από τον λαγό στην αλεπού. 

 

Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε πολλά παραδείγµατα τροφικών αλυσίδων 

από διαφορετικά οικοσυστήµατα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένες: 

  

Εικόνα 16. Παραδείγµατα απλών τροφικών αλυσίδων.  

 



Αν παρατηρήσουµε προσεκτικά όλες τις παραπάνω τροφικές αλυσίδες, θα 

διαπιστώσουµε ότι µπορούµε να φτιάξουµε τροφικές αλυσίδες για κάθε 

βιοκοινότητα, είτε χερσαίου είτε υδάτινου οικοσυστήµατος. Κοινό χαρακτηριστικό 

όλων των τροφικών αλυσίδων είναι ότι πάντοτε ξεκινούν µε έναν παραγωγό (πράσινο 

φυτό, φυτοπλαγκτόν, φύκος). Ωστόσο, ως παραγωγός µπορεί να θεωρηθεί και µέρος 

ενός φυτού όπως σπόροι ή καρποί ή και νεκρά φύλλα.  

 

Ενέργεια χάνεται κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας: Κατά την µεταφορά 

ενέργειας από έναν οργανισµό σε έναν άλλο ένα µέρος της χάνεται. Ας φανταστούµε 

ένα λιβάδι γεµάτο χορτάρι στο οποίο ζουν λαγοί. Ένα µέρος του χορταριού τρώγεται 

από τους λαγούς, πέπτεται από αυτούς και οι θρεπτικές ουσίες που περιέχονται σ’ 

αυτό απορροφώνται και χρησιµοποιούνται από τα κύτταρά τους. Ωστόσο, ορισµένα 

συστατικά του χορταριού που τρώγεται από τους λαγούς δεν πέπτονται και 

αποβάλλονται στο περιβάλλον µε τα κόπρανά τους. Εξάλλου οι λαγοί δεν τρώνε όλο 

το χορτάρι που υπάρχει στο λιβάδι. Αυτό σηµαίνει ότι δεν περνά στους λαγούς όλη η 

ενέργεια που υπάρχει σ’ αυτό. 

Από την ενέργεια που φτάνει στους λαγούς ένα µέρος µετατρέπεται σε άλλες 

µορφές για να καλύψει ανάγκες του οργανισµού τους. Αρκετή µετατρέπεται σε 

θερµότητα η οποία χάνεται τελικά για τον οργανισµό του λαγού. Ένα άλλο µέρος 

καταναλώνεται για διάφορες λειτουργίες του οργανισµού του λαγού. Όση αποµένει 

αποθηκεύεται στους ιστούς του και µπορεί να µεταφερθεί στο επόµενο τροφικό 

επίπεδο αν ο λαγός αποτελέσει τροφή για κάποιο σαρκοφάγο. Το ίδιο συµβαίνει και 

στα επόµενα τροφικά επίπεδα. Για κάθε βήµα στην τροφική αλυσίδα έχουµε απώλεια 

ενέργειας. Το ποσό της ενέργειας που φτάνει στο τελευταίο επίπεδο της τροφικής 

αλυσίδας είναι ένα µικρό µόνο µέρος της ενέργειας που υπήρχε στο επίπεδο των 

παραγωγών.  

  

Εικόνα 17. Καθώς η ενέργεια ρέει κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας σηµαντικό 

µέρος της χάνεται για το οικοσύστηµα. 

 

Στην πραγµατικότητα, στα περισσότερα φυσικά οικοσυστήµατα, κάθε ζώο 

έχει τη δυνατότητα να τρέφεται µε οργανισµούς περισσοτέρων του ενός 

διαφορετικών ειδών. Αυτό εξυπηρετεί την ανάγκη του να βρίσκει τροφή, ανεξάρτητα 

από αλλαγές που συµβαίνουν στο περιβάλλον του και που µπορεί να είναι 

φυσιολογικές (π.χ. εναλλαγή εποχών) ή να µην είναι (π.χ. η εµφάνιση µιας ασθένειας 

που µπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση ενός είδους). 

Αν προσπαθήσουµε να απεικονίσουµε αυτές τις τροφικές σχέσεις θα 

διαπιστώσουµε ότι οι τροφικές αλυσίδες καταλήγουν να έχουν περισσότερες από µία 

διακλαδώσεις οι οποίες τις συνδέουν µε άλλες τροφικές αλυσίδες. Αυτό που 

διαµορφώνεται, από τον συνδυασµό πολλών τροφικών αλυσίδων, ονοµάζεται 

τροφικό πλέγµα και µας δίνει την εικόνα των πραγµατικών τροφικών σχέσεων 

ανάµεσα στους οργανισµούς ενός οικοσυστήµατος.  

 



Εικόνα 18. Τροφικό πλέγµα ενός δασικού οικοσυστήµατος. 

 

Εικόνα 19. Τροφικό πλέγµα ενός θαλάσσιου οικοσυστήµατος. 

 

Τροφικές σχέσεις µπορεί να αναπτύσσονται και ανάµεσα σε οργανισµούς 

γειτονικών οικοσυστηµάτων, όπως στην περίπτωση του λιµναίου οικοσυστήµατος 

της εικόνας που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 20. Τροφικό πλέγµα του οικοσυστήµατος µιας λίµνης. 

 

Ορισµένοι οργανισµοί διαφορετικών ειδών αλληλεπιδρούν µε ασυνήθιστο 

τρόπο. Εξασφαλίζουν την τροφή τους ζώντας πάνω ή µέσα σε άλλους οργανισµούς, 

χωρίς να τους σκοτώνουν. Οι οργανισµοί αυτοί ονοµάζονται παράσιτα. 

 

Εικόνα 21. Οι µύγες είναι παρασιτικοί οργανισµοί. Εξασφαλίζουν τις θρεπτικές 

ουσίες που τους είναι απαραίτητες από ζώα, χωρίς να τα θανατώνουν.  

 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι όσο περισσότερα είναι τα είδη µε τα 

οποία έχει τη δυνατότητα να τραφεί ένας οργανισµός σε κάποιο οικοσύστηµα, 

δηλαδή όσο περισσότερες εναλλακτικές λύσεις έχει αυτός για τη διατροφή του, τόσο 

περισσότερες είναι και οι πιθανότητες επιβίωσής του σε περίπτωση µεταβολής των 

συνθηκών στο οικοσύστηµα. Αν οι εναλλακτικές λύσεις για τη διατροφή ισχύουν για 

όλους τους οργανισµούς του οικοσυστήµατος, τότε αυτό παραµένει σταθερό. 

Εποµένως η βιοποικιλότητα, δηλαδή η ποικιλία των οργανισµών σε ένα 

οικοσύστηµα εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιβίωσης των οργανισµών ό,τι κι αν 

συµβεί σε κάποιο πληθυσµό, τα µέλη του οποίου αποτελούν τροφή για κάποιον ή 

κάποιους άλλους. Αλλά και οι οργανισµοί που αποτελούν, συνήθως, τροφή αυτού 

που εξαφανίζεται δεν αυξάνονται υπέρµετρα, κάτι που θα οδηγούσε επίσης το 

οικοσύστηµα σε ανισορροπία, γιατί υπάρχουν καταναλωτές και γι’ αυτούς. Η 

βιοποικιλότητα, είναι αποτέλεσµα διαδικασιών που διήρκεσαν εκατοµµύρια χρόνια. 

Μέσα από τις διαδικασίες αυτές υπήρξε διαδοχική διαφοροποίηση των οργανισµών 

που οδήγησε στην εµφάνιση νέων ειδών ή στην εξαφάνιση άλλων. 

 

Τροφικές πυραµίδες: Οι τροφικές αλυσίδες και τα τροφικά πλέγµατα µας 

δίνουν πληροφορίες για τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στους 

οργανισµούς µιας βιοκοινότητας. ∆εν µας δίνουν όµως στοιχεία για το πόσοι 

οργανισµοί υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (παραγωγοί, καταναλωτές α΄ τάξης, 

καταναλωτές β΄ τάξης κτλ.). Για παράδειγµα, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

χρειάζονται πολλά φυτά για να τραφεί ένα φυτοφάγο ζώο και αρκετά φυτοφάγα για 

να τραφεί ένα σαρκοφάγο. Επειδή, συνήθως, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πόσοι 

παραγωγοί µπορεί να τρώγονται από έναν καταναλωτή (άλλωστε αυτό κυµαίνεται για 

διάφορους λόγους όπως η εναλλαγή εποχών, οι διαφορετικές περίοδοι του κύκλου 

ζωής των οργανισµών κτλ.), φτιάχνουµε τις τροφικές πυραµίδες. 



 

Εικόνα 22. Τροφική πυραµίδα ενός λιβαδιού. 

 

Ο αριθµός των οργανισµών σε κάθε τροφικό επίπεδο είναι: 

 

αετός 1 

νυφίτσες 10 

κάµπιες 100 

φύλλα 600 

 

Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να αποδοθούν µε µια τροφική πυραµίδα 

αριθµών. Η επιφάνεια κάθε επιπέδου της πυραµίδας αυτής, είναι ανάλογη µε τον 

αριθµό των οργανισµών που ζουν στο συγκεκριµένο επίπεδο. Ξεκινάµε πάντοτε µε 

τους παραγωγούς που βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο και συνεχίζουµε µε τους 

καταναλωτές πρώτης τάξης που βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο, τους καταναλωτές 

δεύτερης τάξης στο τρίτο επίπεδο κ.ο.κ. Όσο προχωράµε από το πρώτο προς το 

ψηλότερο επίπεδο ο αριθµός των οργανισµών µειώνεται, ενώ συνήθως αυξάνεται το 

µέγεθος. 

 

Εικόνα 23. α) τροφική πυραµίδα αριθµών, β) τροφική πυραµίδα αριθµών για την 

βιοκοινότητα ενός λιβαδιού έκτασης ενός στρέµµατος.  

 

Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Για παράδειγµα, µια βελανιδιά µπορεί να 

φιλοξενεί στα κλαδιά της περισσότερους από έναν φυτοφάγους οργανισµούς (πουλιά, 

κάµπιες, έντοµα κτλ.). Άλλες φορές οι καταναλωτές τρίτης τάξης µπορεί να είναι 

παρασιτικοί οργανισµοί. Στην περίπτωση αυτή από έναν και µόνο οργανισµό 

µπορούν να τρέφονται πολλοί παρασιτικοί οργανισµοί. 

 

Εικόνα 24. Ανεστραµµένες τροφικές πυραµίδες 

 

Ένας τρόπος για να ξεπεράσουµε τη δυσκολία προσδιορισµού του µεγέθους 

των οργανισµών κάθε τροφικού επιπέδου, είναι να µετρήσουµε, αντί τον αριθµό, το 

συνολικό βάρος των οργανισµών, δηλαδή τη βιοµάζα των οργανισµών κάθε 

τροφικού επίπέδου.  

Στην εικόνα που ακολουθεί οι καταναλωτές πρώτης τάξης (κάµπιες) είναι 

πολύ µικρότεροι από τον παραγωγό (λάχανο). Η πυραµίδα της βιοµάζας παρουσιάζει 

την ποσότητα ζωντανής ύλης σε κάθε τροφικό επίπεδο. 

 

Εικόνα 25. α) πυραµίδα αριθµών, β) πυραµίδα βιοµάζας για το ίδιο οικοσύστηµα. 

 

Η µελέτη των τροφικών σχέσεων ενός οικοσυστήµατος, µπορεί να οδηγήσει σε 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα που έχουν σχέση και µε την ανάγκη ύπαρξης πολλών 

και ποικίλων οργανισµών σε ένα οικοσύστηµα (βιοποικιλότητας). 



 

 

Βιογεωχηµικοί κύκλοι: Από όσα έχουν ήδη αναφερθεί, γίνεται φανερό ότι τα 

οικοσυστήµατα τροφοδοτούνται συνεχώς µε ενέργεια, από µια αστείρευτη πηγή, τον 

ήλιο. Εκτός όµως από την ενέργεια, το ίδιο απαραίτητα τους είναι διάφορα χηµικά 

στοιχεία µε τα οποία συνθέτουν τα πολύπλοκα µόρια από τα οποία αποτελούνται ή 

που τους είναι απαραίτητα για τις διάφορες λειτουργίες τους (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά 

οξέα, λιπίδια, υδατάνθρακες). Τα χηµικά αυτά στοιχεία (άνθρακας, οξυγόνο, 

υδρογόνο κ.ά.) τα βρίσκουν στο περιβάλλον τους και βέβαια, για τα χηµικά στοιχεία 

δεν υπάρχει καµιά πηγή συνεχούς τροφοδοσίας, όπως ο ήλιος για την ενέργεια. Για 

να διατηρείται εποµένως το οικοσύστηµα σταθερό, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να 

χάνονται. Αυτό πραγµατικά γίνεται σε φυσιολογικές συνθήκες. Εξαιτίας των 

τροφικών σχέσεων, τα χηµικά στοιχεία περνούν από οργανισµούς διαφορετικών 

τροφικών επιπέδων του οικοσυστήµατος, και διαγράφοντας µια κυκλική πορεία, 

καταλήγουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν. Πώς γίνεται αυτό; 

Οι παραγωγοί χρησιµοποιούν χηµικά στοιχεία που βρίσκουν στο περιβάλλον 

τους και µ’ αυτά συνθέτουν τα πολύπλοκα οργανικά µόρια που τους είναι 

απαραίτητα. Αυτά στη συνέχεια, διαµέσου της τροφικής αλυσίδας, περνούν από το 

ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο και καταλήγουν και πάλι στο αβιοτικό µέρος του 

οικοσυστήµατος µε τη βοήθεια των αποικοδοµητών οι οποίοι αποικοδοµούν τη νεκρή 

οργανική ύλη. Από εκεί παραλαµβάνονται και πάλι από τους παραγωγούς για να 

ακολουθήσουν την ίδια κυκλική πορεία. 

Η απεικόνιση της πορείας ενός χηµικού στοιχείου (π.χ. του άνθρακα) από το 

αβιοτικό περιβάλλον στους οργανισµούς και πάλι στο αβιοτικό περιβάλλον, 

ονοµάζεται βιογεωχηµικός κύκλος. Τέτοιοι κύκλοι υπάρχουν για όλα τα στοιχεία 

που συναντάµε στη ζωντανή ύλη. Εµείς θα µελετήσουµε τον κύκλο του άνθρακα και 

τον κύκλο του αζώτου, µια και αυτά τα δύο στοιχεία αποτελούν βασικά χηµικά 

στοιχεία των οργανικών ενώσεων και εποµένως της ζωντανής ύλης.  

 

Κύκλος του άνθρακα: Ο άνθρακας είναι απαραίτητος για όλους τους 

ζωντανούς οργανισµούς. Τους χρειάζεται για να συνθέσουν πρωτεΐνες, λιπίδια και 

άλλες οργανικές ουσίες. Πηγή του άνθρακα για ένα οικοσύστηµα αποτελεί το 

διοξείδιο του άνθρακα του ατµοσφαιρικού αέρα. Τα φυτά δεσµεύουν το διοξείδιο του 

άνθρακα και το χρησιµοποιούν για τη σύνθεση υδατανθράκων κατά τη φωτοσύνθεση. 

Τα ζώα εξασφαλίζουν τον απαραίτητο γι’ αυτά άνθρακα τρώγοντας φυτά ή άλλα ζώα. 

Παρά την κατανάλωση, η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα του ατµοσφαιρικού αέρα 

παραµένει σταθερή. Πώς συµβαίνει αυτό; 

- Τα φυτά και τα ζώα αποβάλουν διοξείδιο του άνθρακα κατά την εκπνοή. 

- Οι αποικοδοµητές (βακτήρια και µύκητες) παράγουν διοξείδιο του άνθρακα 

κατά την αποικοδόµηση της νεκρής οργανικής ύλης και το αποβάλουν. 

- Το ξύλο, το κάρβουνο και το πετρέλαιο περιέχουν άνθρακα. Όταν αυτά 

χρησιµοποιούνται ως καύσιµα ο άνθρακας συνδέεται µε το οξυγόνο και σχηµατίζει 

διοξείδιο του άνθρακα το οποίο απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα.  



 

Εικόνα 26. Κύκλος του άνθρακα 

 

Κύκλος του αζώτου: Οι ζωντανοί οργανισµοί χρησιµοποιούν το άζωτο για να 

συνθέσουν πρωτεΐνες. Το άζωτο καταλαµβάνει τα τέσσερα πέµπτα του 

ατµοσφαιρικού αέρα. Ωστόσο, ούτε τα φυτά ούτε τα ζώα µπορούν να το δεσµεύσουν 

από αυτόν. Θα πρέπει πρώτα αυτό να δεσµευτεί σε αζωτούχες ενώσεις. Έτσι τα φυτά 

παίρνουν άζωτο από νιτρικές ενώσεις που βρίσκουν στο έδαφος. Οι ενώσεις αυτές 

διαλύονται εύκολα στο νερό και απορροφούνται από το φυτό διαµέσου των ριζών. Τα 

ζώα εξασφαλίζουν το απαραίτητο γι’ αυτά άζωτο τρώγοντας φυτά ή άλλα ζώα. 

Ο κύκλος του αζώτου στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στη δράση µικροοργανισµών: 

- Ορισµένοι µικροοργανισµοί χρησιµοποιούν το άζωτο του ατµοσφαιρικού αέρα 

για να παράγουν νιτρικές ενώσεις τις οποίες απελευθερώνουν στο έδαφος ή 

διαθέτουν στα φυτά στις ρίζες των οποίων ζουν µέσα σε µικρά εξογκώµατα. 

- Άλλοι µικροοργανισµοί φτιάχνουν νιτρικές ενώσεις διασπώντας τα 

απεκκρίµατα ζωικών οργανισµών ή νεκρούς ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς. 

Υπάρχουν και µικροοργανισµοί οι οποίοι διασπούν τις νιτρικές ενώσεις 

απελευθερώνοντας το άζωτο και πάλι στην ατµόσφαιρα. 

 

Εικόνα 27. Τα εξογκώµατα στις ρίζες αυτού του φυτού περιέχουν µικροοργανισµούς 

οι οποίοι δεσµεύουν το άζωτο της ατµόσφαιρας και συνθέτους αζωτούχες ενώσεις οι 

οποίες χρησιµοποιούνται από το ίδιο το φυτό ή απελευθερώνονται στο έδαφος για να 

χρησιµοποιηθούν από άλλους φυτικούς οργανισµούς. 

 

Εικόνα 28. Κύκλος του αζώτου. 

 

 

Η βιοποικιλότητα ως παράγοντας σταθερότητας ενός οικοσυστήµατος: 

Συχνά αναφερθήκαµε στην ισορροπία ενός οικοσυστήµατος και την ανάγκη να 

υπάρχει αυτή. Θα πρέπει να σηµειώσουµε επίσης ότι βασικός παράγοντας 

διατήρησης της ισορροπίας ενός οικοσυστήµατος αποτελεί η βιοποικιλότητα. Το πώς 

γίνεται αυτό εξηγείται µε τις τροφικές σχέσεις. Για παράδειγµα, η εξαφάνιση ενός 

είδους επηρεάζει, λόγω των τροφικών σχέσεων, και τα υπόλοιπα είδη σε ένα 

οικοσύστηµα. Τους καταναλωτές του γιατί δεν έχουν στη διάθεσή τους επάρκεια 

τροφής, αλλά και αυτούς που αποτελούν την τροφή του, γιατί αυξάνονται σε αριθµό 

και αυτό µπορεί να γίνεται σε βάρος κάποιων άλλων ειδών στο οικοσύστηµα. 

 

Βέβαια, ο άνθρωπος παρεµβαίνει στο περιβάλλον του και οι παρεµβάσεις του 

δεν άφησαν ανεπηρέαστη, σε πολλές περιοχές, και τη βιοποικιλότητα. 

Χαρακτηριστική παρέµβαση αποτελούν, για παράδειγµα, οι µονοκαλλιέργειες. Σ’ 

αυτές στηρίχτηκε η Πράσινη Επανάσταση που ήλθε για να δώσει απάντηση στο 

ερώτηµα: πώς µπορεί να παραχθεί περισσότερη τροφή για τον συνεχώς αυξανόµενο 

ανθρώπινο πληθυσµό. Και τα αποτελέσµατα ήταν πραγµατικά εντυπωσιακά. Χάρη σ’ 



αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας εξασφαλίστηκε τροφή για χώρες όπως η Κίνα και η 

Ινδία. 

Στις µονοκαλλιέργειες γίνεται εντατική καλλιέργεια µεγάλων εκτάσεων 

συνήθως µε ένα µόνο είδος φυτού. Αυτό βέβαια σηµαίνει ελάττωση ή και εξαφάνιση 

της βιοποικιλότητας, µε συνέπειες στην οµαλή ροή της ενέργειας και της ύλης µέσα 

στο οικοσύστηµα αλλά και διατάραξη των σχέσεων ανάµεσα στους οργανισµούς που 

αποµένουν. Έτσι, συχνά, παρατηρούµε αύξηση των παρασίτων σαν αποτέλεσµα της 

εξαφάνισης των οργανισµών που τα ανταγωνίζονται. Αυτό συνήθως οδηγεί τον 

καλλιεργητή στη χρήση τοξικών ουσιών για την καταπολέµησή τους, ενώ παράλληλα 

υποβαθµίζει την ποιότητα του εδάφους. Εξάλλου, η εντατική καλλιέργεια και η 

µείωση της βιοποικιλότητας οδηγούν και στην ανάγκη χρήσης λιπασµάτων, η οποία 

δεν έχει ως συνέπεια µόνο την αύξηση του κόστους παραγωγής, αλλά συχνά, λόγω 

της αλόγιστης χρήσης των λιπασµάτων, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, κυρίως των 

υδάτινων οικοσυστηµάτων.  

 

 



Οικοσυστήµατα του ελληνικού χώρου (Κείµενα για τον καθηγητή) 

 

 

∆ΑΣΗ 

 

Τα δάση είναι τα οικοσυστήµατα εκείνα όπου τα δέντρα και άλλα φυτά 

συζούν σε µια µεγάλη επιφάνεια, σε κοινωνική σχέση µεταξύ τους και σε απόσταση 

τέτοια ώστε να δηµιουργούν ένα ξεχωριστό περιβάλλον. Το βασικό πλεονέκτηµα για 

ένα δέντρο είναι ότι δέχεται πολύ φως απλά µε το να είναι ψηλότερο από τα άλλα 

φυτά. Στα δάση υπάρχει ένας συνεχής αγώνας για το φως. Τα νεαρά δέντρα πρέπει 

συχνά να περιµένουν να πέσει ή να πεθάνει ένα γέρικο δέντρο για να έχουν το φως 

που χρειάζονται για να µεγαλώσουν, ή πρέπει να εγκατασταθούν σε περιοχές χωρίς 

άλλα δέντρα. Έτσι οι σπόροι τους είναι εφοδιασµένοι µε αποθέµατα τροφής ή 

ταξιδεύουν µεγάλες αποστάσεις µε τη βοήθεια του ανέµου. Οι κλιµατικές και 

εδαφικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας ευνοούν την ανάπτυξη δασών σε 

όλη την έκτασή της, από την επιφάνεια της θάλασσας µέχρι τα 1800 - 2000 µ. 

υψόµετρο. Στην Ελλάδα τα δάση καταλαµβάνουν περίπου το 19% της έκτασής της. 

Όµως πριν 150 χρόνια η µισή περίπου Ελλάδα ήταν δασωµένη. Αυτή η σηµαντική 

µείωση της δασικής έκτασης στη χώρα µας οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη 

µακρόχρονη δράση του ανθρώπου, ο οποίος έχει περιορίσει την έκταση των δασών 

προκειµένου να αποκτήσει αγροτική και αστική γη. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα 

υπάρχει µεγάλη ποικιλία δασών. Αρκετές µάλιστα φορές τα δάση της είναι πολύ 

πυκνά. Η ποικιλία των ελληνικών δασών είναι µοναδική και δύσκολα συναντάται σε 

άλλες χώρες µε παρόµοια έκταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα µας συναντάµε 

εύκρατα δάση χαρακτηριστικά της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης (στη βόρεια 

Ελλάδα) ταυτόχρονα µε την παρουσία µεµονωµένων συστάδων τροπικών δέντρων 

(όπως το φοινικόδασος της ανατολικής Κρήτης). Τα περισσότερα ελληνικά δάση 

χαρακτηρίζονται ως µεσογειακά. Πρόκειται για οικοσυστήµατα που είναι 

προσαρµοσµένα σε ξηρά, ζεστά καλοκαίρια και σε ψυχρούς χειµώνες.  

 

 

Αξία και ρόλος δασών 

 

Η σηµασία των δασών είναι τεράστια. Τα δάση παράγουν το πολύτιµο για τη 

ζωή οξυγόνο και εµπλουτίζουν την ατµόσφαιρα µε αυτό. Συγκρατούν µεγάλες 

ποσότητες νερού και αυξάνουν τα αποθέµατά του στα βουνά. Παράλληλα 

προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση και εµποδίζουν τις πληµµύρες. Τέλος, 

αποτελούν µοναδική πηγή ξυλείας και άλλων πολύτιµων πρώτων υλών και 

προϊόντων, ενώ προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες για αναψυχή και εκπαίδευση.  

 

 

 

 



Απειλές - κίνδυνοι των δασών 

 

Σηµαντική απειλή για τα δάση αποτελούν συχνά τα έντοµα και οι διάφορες 

ασθένειες. Κάποια έντοµα ευθύνονται για την πτώση των φύλλων των δέντρων, ενώ 

κάποια άλλα µεταφέρουν ασθένειες που καταστρέφουν τα δέντρα. Άλλες ασθένειες 

των δέντρων προκαλούνται από την ξηρασία ή το κρύο, από πλεόνασµα ή έλλειµµα 

διαφόρων θρεπτικών συστατικών αλλά και από τον καπνό και τα διάφορα αέρια που 

υπάρχουν στην ατµόσφαιρα.  

Μεγαλύτερο κίνδυνο για τα δάση αποτελούν όµως οι διάφορες ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και οι καταπατήσεις που τις 

ακολουθούν, η υπερβόσκηση και η ανεξέλεγκτη βοσκή ιδιαίτερα µετά από πυρκαγιά, 

το ανεξέλεγκτο κυνήγι και η λαθραία υλοτοµία αποτελούν σοβαρές απειλές για τα 

δάση και για τα είδη φυτών και ζώων που ζουν σ' αυτά.  

 

 

Τύποι δασών 

 

 Υπάρχουν διάφοροι τύποι δασών ανάλογα µε το υψόµετρο, τις βροχές, το 

έδαφος και την επίδραση του ανθρώπου. Γενικά τα δάση διακρίνονται σε κατηγορίες 

ανάλογα µε τον τύπο των δέντρων που επικρατούν σ' αυτά. Υπάρχουν δάση µε πεύκα 

που έχουν σπέρµατα που αντέχουν στη φωτιά, φυλλοβόλα δάση µε δέντρα που 

ρίχνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο, αλλά βγάζουν πλατιά φύλλα την άνοιξη για να 

µαζεύουν περισσότερο φως, και δάση κωνοφόρων (π.χ. έλατα) µε φύλλα που 

αντέχουν στο κρύο. Υπάρχουν βέβαια και µικτά δάση. Τα νεκρά πεσµένα φύλλα στα 

φυλλοβόλα δάση αποσυντίθενται από µύκητες, βακτήρια και ζώα του εδάφους και τα 

θρεπτικά συστατικά τους επιστρέφουν στο έδαφος. Το ίδιο συµβαίνει µε τα νεκρά 

δέντρα και τα πεσµένα κλαδιά. Όταν τα δέντρα έχουν φύλλα η φυλλωσιά τους 

σκιάζει το έδαφος περιορίζοντας τους τύπους των φυτών που µπορούν να 

φυτρώσουν. Η πυκνή φυλλωσιά των κωνοφόρων δίνει µια βαθιά σκιά που διαρκεί 

όλο το χρόνο καθώς αυτά δεν ρίχνουν τα φύλλα τους το χειµώνα. Η σκοτεινιά είναι 

χαρακτηριστική στα κωνοφόρα δάση και το αποτέλεσµα είναι η απουσία φυτών κάτω 

από αυτά. Τα κωνοφόρα φυτρώνουν καλά και σε φτωχά εδάφη. Η χλωρίδα των 

ελληνικών δασών είναι πολύ πλούσια. Πολλά είναι τα σπάνια και ενδηµικά είδη 

δέντρων που απαντώνται εδώ, όπως το κεφαλλονίτικο έλατο, το ρόµπολο, και η 

αµπελιτσιά, καθώς και δέντρα που εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη αλλά η χώρα 

µας αποτελεί το νοτιότερο άκρο της εξάπλωσής τους. Τέτοια είναι το δασικό πεύκο, η 

ερυθρελάτη και η οξιά. 

 Ένας ενδιαφέρων τύπος δάσους, που δυστυχώς εµφανίζει συνεχή υποβάθµιση 

λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, είναι το παραποτάµιο δάσος. Στη χώρα µας 

τέτοια δάση έχουν αποµείνει σε λίγες περιοχές (π.χ. Στρυµώνας, Νέστος). Στα δάση 

αυτά συναντάµε φυλλοβόλα δέντρα όπως είναι οι λεύκες, οι βελανιδιές και οι ιτιές, το 

χαρακτηριστικότερο όµως δέντρο των παραποτάµιων δασών είναι ο πλάτανος.  

 



 

Τα ζώα στα δάση 

 

Η φυλλωσιά των δέντρων στα δάση είναι τροφή για θηλαστικά, πουλιά και 

κάµπιες. Τα κλαδιά προσφέρουν προστασία και στήριξη στις φωλιές. Κούτσουρα και 

πεσµένοι κορµοί φιλοξενούν µικρά θηλαστικά όπως σκίουρους καθώς επίσης ερπετά 

(σαύρες και φίδια) και αµφίβια (σαλαµάνδρες) που αναζητούν την τροφή τους. Σε 

σάπια δέντρα υπάρχουν πολλά ασπόνδυλα, όπως σκαθάρια. Τα φύλλα είναι 

καταφύγιο για πολλά µικρά θηλαστικά και ασπόνδυλα. Στα ξέφωτα και στα 

µονοπάτια το φως που περνά βοηθά να αναπτυχθούν διάφορα φυτά που µε τη σειρά 

τους είναι τροφή για διάφορα έντοµα όπως οι πεταλούδες. Στα δάση των κωνοφόρων 

όσο η φυλλωσιά τους µεγαλώνει σκιάζει τα άλλα φυτά και τους θάµνους 

αποκλείοντας έτσι πολλά είδη ζώων. Προσφέρει όµως προστασία από τον αέρα και 

τη βροχή και εκεί καταφεύγουν πολλά πουλιά και κάποια θηλαστικά. Στην Ελλάδα 

ακόµα και σήµερα ζουν στα δάση µεγάλα θηλαστικά όπως ελάφια, αγριογούρουνα, 

λύκοι, αγριόγατοι και αρκούδες. 



ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ (ΦΡΥΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙ) 

 

Συγκροτούνται από χαµηλούς και ψηλούς θάµνους µε σκληρά, ή ακανθώδη, 

µικρά φύλλα. Έχουν µεγάλη ποικιλία αγριολούλουδων και µικρών ζώων. Βρίσκονται 

σε πέντε αποµακρυσµένες περιοχές του κόσµου, δηλαδή στη Μεσόγειο, στην 

Καλιφόρνια, στη Χιλή, στη Νότια Αφρική και στη νότια Αυστραλία. Πρόκειται για 

περιοχές µεταξύ 32
ο
 - 40

0 
βόρεια και νότια του Ισηµερινού, οι οποίες κλιµατικά 

βρίσκονται στα σύνορα των ηµίξηρων ορίων των τροπικών περιοχών και των 

εύκρατων ζωνών. Σε αυτές τις περιοχές επικρατεί παρόµοιος τύπος κλίµατος που 

χαρακτηρίζεται από ξηρά καλοκαίρια και υγρούς ήπιους χειµώνες. Χαρακτηρίζονται 

σαν περιοχές κλιµατικής καταπόνησης λόγω των έντονων ετήσιων διακυµάνσεων που 

επιβάλουν σηµαντικές δράσεις στους πληθυσµούς των οργανισµών. Είναι σχετικά 

πλούσιες σε αριθµό ειδών ενώ έντονη είναι η παρουσία ενδηµικών ειδών. Το έδαφός 

τους είναι φτωχό και συχνά πετρώδες. Η ανθρώπινη επέµβαση είναι έντονη για 

αιώνες και οι πυρκαγιές είναι συχνές, όµως πολλά φυτά είναι προσαρµοσµένα στη 

φωτιά. 

Η ετήσια βροχόπτωση στο µεσογειακού τύπου κλίµα κυµαίνεται µεταξύ 275 

έως 975mm. Στις πιο υγρές περιοχές και κοντά στο υγρό όριο αυτής της διακύµανσης 

αναπτύσσονται πυκνές αείφυλλες φυτοκοινότητες θάµνων που συνιστούν τη µακία 

βλάστηση ενώ στις πιο ξηρές περιοχές φύονται ανοιχτές θαµνοσυστάδες µε έντονη 

την παρουσία ποωδών φυτών οι οποίες συνιστούν τα φρύγανα. Τα οικοσυστήµατα σε 

αυτές τις περιοχές έχουν αναπτύξει διαφορετικούς προσαρµοστικούς µηχανισµούς 

στις περιβαλλοντικές πιέσεις κυρίως απέναντι στην καλοκαιρινή ξηρασία που 

αποτελεί την κυρίαρχη πίεση. 

 

 

Μακία 

 

Η µακία βλάστηση αποτελεί πολύ διαδεδοµένη µορφή βλάστησης στην 

Ελλάδα καθώς και στις παραµεσογειακές περιοχές. Εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα από 

τα παράλια έως το εσωτερικό της. Εµφανίζεται σε χαµηλά υψόµετρα από το επίπεδο 

της θάλασσας έως τα 700 m περίπου (σε νοτιότερες περιοχές παρατηρείται και σε 

µεγαλύτερα υψόµετρα όπως π.χ. έως 1000 m στην Κρήτη).  

Αποτελείται κυρίως από θάµνους το ύψος των οποίων φτάνει τα 2 m και 

συνήθως σχηµατίζουν µια ιδιαίτερα πυκνή µορφή βλάστησης στην οποία δεν µπορεί 

να σχηµατιστεί υποόροφος από ποώδη φυτά. ( Μόνο στην περίπτωση που η 

βλάστηση είναι αραιή εµφανίζεται υποόροφος ποωδών φυτών µε επικρατέστερα τα 

βολβόφυτα). Τα κυρίαρχα φυτά είναι οι σκληρόφυλλοι και αείφυλλοι θάµνοι. Το 

φύλλωµά τους αποτελείται από σχετικά πλατιά φύλλα τα οποία διατηρούν καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους. Τα πιο κοινά είδη φυτών που αποτελούν τη µακία βλάστηση 

είναι το πουρνάρι (Quercus coccifera), η κουµαριά (Arbutus unedo), το φυλύκι 

(Phillyrea media), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), η αριά (Quercus ilex), τα ρείκια (είδη 

το γένους Erica), η χαρουπιά (Ceratonia siliqua), η µυρτιά (Myrtus communis) και η 



αγριελιά (Olea oleaster).Συχνά απαντώνται επίσης ανάµεσα στα παραπάνω και άλλα 

αείφυλλα είδη όπως τα κέδρα (Juniperus oxycedrus), το αγριοκυπάρισσο (Juniperus 

phoenicea), η δάφνη (Laurus nobilis), η λαδανιά (είδη του γένους Cistus), η 

αγριοκουµαριά (Arbutus andrachne), η κοκορεβυθιά (Pistacia terebinthus) καθώς και 

φυλλοβόλα είδη όπως το σπάρτο (Spartium junceum), η ασπαλαθιά (Calicotome 

villosa), η κουτσουπιά (Cersis siliquastrum) και ο αρκουδόβατος (Smilax aspera). 

Όταν µέσα στα όρια εξάπλωσης των µακί υπάρχουν περιοχές που χαρακτηρίζονται 

από υψηλότερες τιµές υγρασίας όπως όχθες χειµάρρων συχνά απαντώνται η 

πικροδάφνη (Nerium oleander) και η λυγαριά (Vitex agnus - castus). Μπορούν να 

παρατηρηθούν επίσης και ξενικά φυτά τα οποία έχουν εγκλιµατιστεί στο Ελληνικό 

περιβάλλον όπως ο αθάνατος (Agave americana) και η φραγκοσυκιά (Opuntia ficus - 

indica). 

O κύριος περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη των φυτών στα 

µεσογειακά οικοσυστήµατα είναι η ξηρασία κατά τη θερµή περίοδο του έτους. Γι’ 

αυτό τα φυτά που ζουν στα µακί οικοσυστήµατα έχουν αναπτύξει διάφορες 

προσαρµογές για να µειώσουν τις απώλειες νερού. Το γεγονός ότι δεν ρίχνουν τα 

φύλλα τους κατά τους θερινούς µήνες απαιτεί συνεχή φωτοσυνθετική διαδικασία και 

άρα συνεχή κίνηση νερού και αερίων στα στόµατα των φύλλων. Αυτό σηµαίνει 

αυξηµένη απώλεια νερού και για να µειωθεί τα φυτά αυτά έχουν µικρά και 

δερµατώδη φύλλα η επιφάνεια των οποίων έχει παχιά επιδερµικά στρώµατα και 

αποθέσεις κηρού ενώ τα στόµατα είναι βυθισµένα και καλά προστατευµένα µε 

αποτέλεσµα να περιορίζονται στο ελάχιστο οι απώλειες νερού κατά τη διαπνοή. 

Επίσης χαρακτηρίζονται από βαθύ ριζικό σύστηµα που τους εξασφαλίζει συνεχή 

παροχή νερού ακόµα και τους καλοκαιρινούς µήνες έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

φωτοσύνθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Υποφέρουν όµως από τις πυρκαγιές και έχει περιοριστεί σηµαντικά η έκτασή 

τους. Οι παραγωγοί του οικοσυστήµατος είναι προσαρµοσµένοι για την αντιµετώπιση 

της φωτιάς (κάποια είδη έχουν την ικανότητα να αναβλαστάνουν µετά τη φωτιά ενώ 

σε κάποια άλλα ευνοείται η φύτρωση των σπερµάτων τους µετά τη φωτιά) έχοντας 

ισχυρή αναγεννητική δύναµη δίνοντας τη δυνατότητα στο οικοσύστηµα να 

επανακάµψει σύντοµα. Αν όµως διαταραχθούν οι µηχανισµοί επανάκαµψης είτε από 

την υλοτοµία ή κυρίως από την ανεξέλεγκτη βόσκηση τότε προκαλείται έντονη 

υποβάθµιση του οικοσυστήµατος. Έτσι γεννιέται η ανάγκη για τη σωστή διαχείριση 

των καµένων εκτάσεων ειδικά κατά τα πρώτα στάδια της µεταπυρικής αναγέννησης 

που είναι και τα πιο κρίσιµα. Ειδικά η ανεξέλεγκτη βόσκηση καταστρέφει τα νεαρά 

αρτίβλαστα αφού αποτελούν πρώτης τάξεως ζωοτροφή µε αποτέλεσµα να 

ανακόπτεται η φυσική πορεία αναγέννησης των οργανισµών. Η πιο ενδεδειγµένη 

διαχείριση είναι να αφεθεί το οικοσύστηµα να επανακάµψει από µόνο του 

ενεργοποιώντας τους προσαρµοστικούς του µηχανισµούς απόκρισης στη φωτιά χωρίς 

καµία ανθρώπινη παρέµβαση. Η πιο σύντοµη και επιτυχής επανάκαµψη µετά τη 

φωτιά θα βοηθήσει και στη συγκράτηση του εδάφους µιας και τα µεσογειακά 

οικοσυστήµατα συνήθως απαντώνται σε περιοχές µε έντονη κλίση στο ανάγλυφό 



τους ευνοώντας τη διάβρωση και απόπλυση του εδάφους και τη εξαρτώµενη από 

αυτό υποβάθµιση του οικοσυστήµατος.  

Σε πολλές περιοχές δεν πιστεύεται ότι αποτελεί φυσική µορφή βλάστησης 

αλλά ότι έχει προέλθει από υποβάθµιση δασικών εκτάσεων λόγων µακροχρόνιων 

ανθρώπινων παρεµβάσεων (πυρκαγιές, υλοτόµηση, υπερβόσκηση) µε αποτέλεσµα 

την διάβρωση του εδάφους και την εξαφάνιση των δέντρων όχι όµως και των θάµνων 

του υποορόφου. Σε πολλές όµως ιδιαίτερα ξηρές περιοχές καθώς και παράκτιες 

περιοχές θεωρείται φυσική µορφή βλάστησης λόγω του ότι σε αυτές τις περιοχές 

είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν τα δέντρα.  

Στην Ελλάδα, εξαπλώνονται κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, 

στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην παράκτια Θράκη, στη Χαλκιδική στο Πήλιο, στα 

χαµηλά υψόµετρα του Ολύµπου ενώ πιο σποραδικά απαντώνται στην υπόλοιπη 

ηπειρωτική χώρα.  

 

 

Τα ζώα στα µακί 

 

Τα µακί φιλοξενούν πολλά ζώα, ακόµα και µεγάλα θηλαστικά όπως την 

αλεπού, το τσακάλι και σπανιότερα το λύκο, καθώς προσφέρουν καταφύγια µέσα στο 

πυκνό φύλλωµά τους ή κάτω από το στρώµα των πεσµένων φύλλων τους. Τα µακί 

συνθέτουν φιλόξενα οικοσυστήµατα, για τις δραστηριότητες των ζώων. Συναντάµε τα 

ίδια περίπου είδη ζώων µε τα φρύγανα αλλά σε µεγαλύτερους πληθυσµούς.  

Η συχνή παρουσία µιας σηµαντικής φυτικής στρωµνής κάτω από το φύλλωµα 

των θάµνων, δηµιουργεί ιδανικά καταφύγια για την πλούσια εδαφοπανίδα, δηλαδή 

αποικοδοµητές όλων των κατηγοριών, φυτοφάγα και σαρκοφάγα έντοµα και αράχνες 

θηρευτές. Οι τελευταίες δεν περιορίζονται στο έδαφος, αλλά υφαίνουν τους ιστούς 

τους στους θάµνους παγιδεύοντας ιπτάµενα έντοµα. Οι αποικοδοµητές έχουν ένα 

πολύ σηµαντικό ρόλο στα οικοσυστήµατα επειδή αποικοδοµούν την οργανική ύλη σε 

ανόργανη έτσι ώστε τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται σε αυτή να µπορούν να 

προσληφθούν από τα φυτά  

Όπως τα φυτά έτσι και τα µικρά ζώα της εδαφοπανίδας στα µακί έχουν να 

αντιµετωπίσουν τις έντονες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας και της υγρασίας στη 

διάρκεια του έτους έτσι παρατηρούνται αντίστοιχες διακυµάνσεις στους πληθυσµούς 

τους, µε τις µεγαλύτερες τιµές να εµφανίζονται την άνοιξη και το καλοκαίρι. Πολλά 

από αυτά έχουν αναπτύξει µηχανισµούς αποφυγής έχοντας τη δυνατότητα 

κατακόρυφης µετακίνησης ως απόκριση στις αλλαγές του ποσοστού υγρασίας 

µετακοµίζοντας µέσα στο χώµα σε πιο σταθερά µικροκλίµατα όπου διατηρούνται 

ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας σε όλη τη διάρκεια του έτους. Άλλα απλώς 

ανεβοκατεβαίνουν ανταποκρινόµενα στις µεταβολές της υγρασίας (µυρµήγκια, 

µυριάποδα, ορισµένα κολεόπτερα), άλλα ζουν µόνιµα κάτω από το έδαφος 

(γαιοσκώληκες) και άλλα περνούν µόνο ένα στάδιο της ζωής τους (κάµπιες 

κολεοπτέρων και πεταλούδων). Τέλος άλλα έχουν αναπτύξει µηχανισµούς αντοχής 

όπως π.χ. είναι η µείωση της απώλειας νερού.  



Οι σαύρες και τα φίδια βρίσκουν τη λεία τους στα ξέφωτα και αναπαύονται σε 

σκιερά µέρη τις ζεστές ώρες του καλοκαιριού.  

Τα πουλιά βρίσκουν να φωλιάσουν στα κλαδιά ή στη βάση των θάµνων. Άλλα 

από αυτά είναι µόνιµοι κάτοικοι, άλλα χειµερινοί επισκέπτες, άλλα καλοκαιρινοί ενώ 

άλλα παρατηρούνται µόνο κατά τις µεταναστεύσεις των πουλιών.  

Πολλά θηλαστικά, όπως τρωκτικά, ασβοί, κουνάβια, λαγοί, βρίσκουν επίσης 

κατάλληλα καταφύγια. 

 

 

Φρύγανα 

 

Τα φρύγανα αποτελούν χαµηλή και αραιή βλάστηση. Κυριαρχούν σε αυτή 

νανώδεις και αποστρογγυλεµένοι µικρόφυλλοι θάµνοι των οποίων το ύψος δεν 

ξεπερνά το µισό µέτρο. Συνήθως πρόκειται για αγκαθωτούς ή αρωµατικούς θάµνους 

οι οποίοι δεν προτιµούνται για βόσκηση από κτηνοτροφικά ζώα. Τέτοιοι θάµνοι είναι 

το θυµάρι (Coridothymus capitatus), η αφάνα (Genista acanthoclada), η ασπαλαθιά 

(Calycotome villosa), η αστοιβή (Sarcopoterium spinosum), η ασφάκα (Phlomis 

fruticosa), η γαλαστοιβή (Euphorbia acanthothamnos), οι λαδανιές (είδη Cistus). 

Επίσης έντονη είναι η συνύπαρξη µιας µεγάλης ποικιλίας µικρότερων ετήσιων φυτών 

(πόες) ανάµεσα στους θάµνους τα οποία κατά την ξηρή περίοδο µαραίνονται και 

διατηρούν την ύπαρξή τους σχηµατίζοντας υπόγειους βολβούς, κονδυλώµατα, 

ριζώµατα ή µε τη µορφή σπερµάτων. Συνηθέστερα από τα βολβόφυτα είναι ο 

ασφόδελος (Asphodelus aestivus) και η σκυλοκρεµµύδα (Urginea maritima).Την 

άνοιξη ανθίζουν τα περισσότερα φυτά στα φρυγανικά οικοσυστήµατα µε αποτέλεσµα 

τη δηµιουργία ενός πολύχρωµου και ιδιαίτερα ελκυστικού τάπητα µε ευχάριστο 

άρωµα. Επίσης το καλοκαίρι µε την επίδραση ψηλών θερµοκρασιών οι αρωµατικοί 

θάµνοι απελευθερώνουν πτητικά αιθέρια έλαια.  

Τα φρύγανα έχουν µεγαλύτερη εξάπλωση σε πιο θερµές και ξηρές περιοχές 

απ’ ότι η µακία. Έτσι υπάρχουν σε περιοχές µε έντονη καλοκαιρινή ξηρασία, όπου 

δύσκολα µπορεί να αναπτυχθεί άλλη βλάστηση. ∆εν χαρακτηρίζονται από βαθύ και 

εκτεταµένο ριζικό σύστηµα όπως οι αείφυλλοι και σκληρόφυλλοι θάµνοι και έτσι 

είναι περισσότερο εξαρτηµένοι από την υγρασία του εδάφους. Η κύρια στρατηγική 

µείωσης της απώλειας νερού κατά την ξηρή περίοδο του έτους είναι η µείωση της 

διαπνευστικής επιφάνειας. Το φαινόµενο καλείται “εποχιακός διµορφισµός” και 

αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των φρυγανικών οικοσυστηµάτων. Συνίσταται µε την 

πτώση κατά το τέλος της άνοιξης και µετέπειτα αντικατάσταση των µεγαλύτερων 

φύλλων που είχαν το χειµώνα µε άλλα, λιγότερα στον αριθµό, µικρότερα και 

σκληρότερα. Με αυτό τον τρόπο µειώνεται η συνολική επιφάνεια των φύλλων και 

περιορίζονται οι απώλειες νερού µέσω της διαπνοής. Κατόπιν τα µικρά φύλλα µετά 

την πάροδο της ξηρής περιόδου θα επιµηκυνθούν µεγαλώνοντας την επιφάνειά τους 

και θα µετατραπούν σε µεγάλα χειµερινά φύλλα µε παράλληλη αύξηση του αριθµού 

τους. Έτσι κατά την περίοδο του έτους που σταµατά η έλλειψη νερού να αποτελεί 

περιοριστικό παράγοντα έχουµε σηµαντικά µεγαλύτερη επιφάνεια φύλλων και άρα 



µεγαλύτερους φωτοσυνθετικούς ρυθµούς, γεγονός που σε αντίθεση µε τη µακία 

βλάστηση προκαλεί έντονη διακύµανση στο φωτοσυνθετικό τάχος στα φρύγανα από 

εποχή σε εποχή. 

Η φύτρωση των σπερµάτων στα φρύγανα πραγµατοποιείται το φθινόπωρο 

κατά τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο. Αν και παράγονται προς το τέλος της 

Άνοιξης όπου παρατηρούνται ιδανικές θερµοκρασίες για φύτρωση προστατεύονται 

από µία άκαιρη φύτρωση µε µηχανισµούς µεθωρηµαντικού ληθάργου.  

Τα φρύγανα απαντώνται κυρίως σε περιοχές µε φτωχά εδάφη µε χαµηλή 

βροχόπτωση και έντονη ξηρασία κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Συχνά όµως η 

παρουσία των φρυγάνων οφείλεται σε δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως οι 

πυρκαγιές, η υλοτοµία και η βόσκηση. Συνήθως είναι τα πρώτα που θα εµφανιστούν 

σε εγκαταλελειµµένες καλλιέργειες και σε καµένες εκτάσεις, αποτελώντας ένα στάδιο 

δευτερογενούς διαδοχής. Τα φρύγανα είναι πολύ καλά προσαρµοσµένα στη φωτιά. 

Τα σπέρµατα τους είναι θερµοανθεκτικά και γι’ αυτό δεν επηρεάζονται από τυχόν 

πυρκαγιές όταν βρίσκονται σε λήθαργο, ενώ έχει παρατηρηθεί αυξηµένη φύτρωση 

µετά την έλευση της φωτιάς. Η επανάκαµψη του οικοσυστήµατος είναι άµεση και 

συνίσταται στην φύτρωση των σπερµάτων µετά τις πρώτες βροχές. Η πιο σηµαντική 

επίπτωση της φωτιάς σε ένα φρυγανικό οικοσύστηµα είναι οι απώλειες θρεπτικών 

στοιχείων µε τον καπνό, µε σπουδαιότερη αυτή του αζώτου. Η αναπλήρωσή του 

πραγµατοποιείται µέσω ποωδών φυτών που ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια µετά τη 

φωτιά έχουν έντονη παρουσία στο οικοσύστηµα. Πολλά από αυτά (είδη της 

οικογένειας Leguminosae) έχουν την ικανότητα να συµβιώνουν µε αζωτοδεσµευτικά 

βακτήρια στα φυµάτια των ριζών τους και µε αυτό τον τρόπο πολύ σύντοµα το 

έδαφος εµπλουτίζεται µε άζωτο, ενώ µε το νερό της βροχής γίνεται εµπλουτισµός του 

οικοσυστήµατος από τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά. Έτσι αν δεν υπάρξει στο 

οικοσύστηµα άλλη δευτερογενής επίδραση (π.χ. υπερβόσκηση) ειδικά κατά τα πρώτα 

ευαίσθητα στάδια της µεταπυρικής διαδοχής αυτό θα επανέλθει πολύ σύντοµα.  

Η υπερβόσκηση και οι συχνές πυρκαγιές µπορεί να οδηγήσουν ένα φρυγανικό 

οικοσύστηµα σε ερηµοποίηση. ∆ηλαδή να οδηγηθει σε µεγάλο βαθµό υποβάθµισης 

της ποιότητας της γης, µειωµένη φυτοκάλυψη και αυξηµένη διάβρωση του εδάφους 

από τις καταρρακτώδεις βροχές κάνοντας την επανάκαµψή του εξαιρετικά δύσκολη 

έως αδύνατη. Παράδειγµα ερηµοποίησης αποτελούν στην Ελλάδα οι έρηµοι 

ασφοδέλων που απαντούν στη Θεσσαλία. Η υποβάθµιση στις περιοχές αυτές 

οφείλεται στην συνεχή βόσκηση συνδυασµό µε τις συχνές πυρκαγιές από τους 

βοσκούς. Η συχνή δράση της φωτιάς έχει σαν στόχο το κάψιµο των µη βρώσιµων 

ξυλωδών θάµνων και την παράλληλη αύξηση της ανάπτυξης των ποωδών φυτών µετά 

τη φωτιά, µε αποτέλεσµα την αύξηση της µάζας βοσκήσιµης ύλης. Αν και τα 

φρύγανα είναι προσαρµοσµένα στη δράση της φωτιάς όταν αυτή είναι πολύ συχνή 

και συνδυάζεται µε υπερβόσκηση οδηγεί τελικά στην έντονη υποβάθµιση του 

οικοσυστήµατος. Τα µόνα φυτά που αντέχουν αυτή την πίεση είναι οι ασφόδελοι 

λόγω του ότι διαθέτουν υπόγεια ανθεκτικά όργανα, τους κονδύλους. Αποτέλεσµα 

αυτού είναι να απαντούν σε µεγάλες πυκνότητες. Γενικότερα όµως η φυτοκάλυψη 

του οικοσυστήµατος δεν είναι επαρκής ώστε να εµποδίσει την διάβρωση του εδάφους 



και την απώλεια της οργανικής ύλης µε αποτέλεσµα το οικοσύστηµα να καταρρέει. Η 

υποβάθµιση των περιοχών αυτών µπορεί να αποφευχθεί µε σωστό χωροχρονικό 

καθορισµό της χρήσης της γης και σε τέτοιο βαθµό ώστε το οικοσύστηµα να µπορεί 

να αντεπεξέλθει.  

Στην Ελλάδα τα φρύγανα καλύπτουν περίπου το 13% της έκτασής της και 

είναι ο επικρατέστερος τύπος φυσικών οικοσυστηµάτων που συναντάµε στην Κρήτη 

και στα νησιά του νότιου Αιγαίου. Τα βρίσκουµε από το επίπεδο της θάλασσας, 

κοντά στις παραλίες, στα πεδινά ανάµεσα στις καλλιέργειες και στις πλαγιές των 

λόφων και των βουνών µέχρι και την ορεινή ζώνη. Στην ηπειρωτική Ελλάδα τα 

φρύγανα απαντώνται στη Βοιωτία, στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και, σε πιο 

περιορισµένες εκτάσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας µέχρι 800 µέτρα υψόµετρο. 

 

 

Τα ζώα στα φρύγανα 

 

Τα ζώα που κατοικούν στα φρύγανα ζουν συνήθως στο έδαφος, ή κρύβονται 

κάτω από τις πέτρες και δραστηριοποιούνται κυρίως την υγρή περίοδο. Τα έντονα 

χρώµατα των ανθισµένων φυτών την άνοιξη προσελκύουν τους επικονιαστές τους, τα 

έντοµα, που βγαίνουν εκείνη την εποχή από τη διάπαυσή τους. Τα αρωµατικά φυτά 

τραβούν τις µέλισσες που παράγουν το µέλι. Οι αποικοδοµητές του εδάφους 

(αρθρόποδα), και τα σαλιγκάρια ενεργοποιούνται µε τα πρωτοβρόχια του 

φθινοπώρου.  

Πολλές από τις εδαφικές οµάδες αναπτύσσουν µηχανισµούς αποφυγής που 

συνδέονται µε τις διακυµάνσεις του κλίµατος και ιδιαίτερα µε την καλοκαιρινή 

ξηρασία. Έτσι συχνά παρατηρείται σε κάποιες οµάδες µείωση της πυκνότητάς τους. 

Συχνές είναι οι κατακόρυφες µετακινήσεις κάποιων ζωικών οµάδων προς πιο 

σταθερές µικροκλιµατικές συνθήκες, ενώ κάποιες οµάδες πέφτουν σε αδράνεια 

(διαθέριση).  

Τα περισσότερα ερπετά που συναντώνται στα φρυγανικά οικοσυστήµατα 

δραστηριοποιούνται τις θερµές εποχές ή ακόµη τις ώρες µε ηλιοφάνεια το χειµώνα. 

Τα αρπακτικά πουλιά επισκέπτονται περιστασιακά τα φρύγανα. 

Τα τρωκτικά και ο ασβός, αλλά και άλλα µικρά θηλαστικά προτιµούν συχνά 

τις θαµνώδεις συστάδες των φρυγάνων. 



ΑΛΠΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Στις υψηλές ορεινές περιοχές εκεί όπου οι συνθήκες για τα ψηλόκορµα δέντρα 

είναι εξαιρετικά δυσµενείς συναντιόνται τα αλπικά οικοσυστήµατα. Τα δασοόρια σε 

γενικές γραµµές δεν είναι σταθερά για όλες τις περιοχές της γης, αλλά εξαρτώνται 

από το γεωγραφικό πλάτος, κλιµατικούς και εδαφολογικούς παράγοντες. Στην 

Ελλάδα σε γενικές γραµµές τα όρια πάνω από τα οποία είναι αδύνατο να 

αναπτυχθούν δέντρα βρίσκονται γύρω στα 1800 m ενώ υπάρχουν αποκλίσεις 

οφειλόµενες κυρίως στο γεωγραφικό πλάτος κάθε περιοχής αλλά και σε ανθρώπινες 

επεµβάσεις όπως πυρκαγιές, υλοτοµία και υπερβόσκηση. Η περιοχή πάνω από τα 

δασοόρια και µέχρι το υψόµετρο των 2000 m χαρακτηρίζεται σαν υποαλπική ζώνη 

ενώ πάνω από αυτή αρχίζει η αλπική ζώνη.  

Τα αλπικά οικοσυστήµατα στην Ελλάδα απαντώνται σε ψηλά βουνά όπως 

είναι ο Όλυµπος, ο Σµόλικας, ο Γράµµος, τα Βαρδούσια, ο Ταΰγετος, τα Λευκά Όρη 

κ.ά. 

Στα αλπικά οικοσυστήµατα τα δέντρα είναι ελάχιστα και περιορίζονται στα 

χαµηλότερα όρια της υποαλπικής ζώνης µε χαρακτηριστικότερα τα είδη ρόµπολο 

(Pinus heldreichii) και οξιά (Fagus sylvatica).  

Η παρουσία των ξυλωδών θάµνων περιορίζεται σε λίγα είδη τα οποία είτε 

σχηµατίζουν συστάδες, µε πιο κοινό είδος το αλπικό θαµνόκεδρο (Juniperus 

communis ssp. alpina), είτε υπάρχουν διάσπαρτα, πάνω από τη δασική ζώνη. 

Πρόκειται για χαµηλούς θάµνους µε συνήθως στρεβλή µορφή λόγω των σφοδρών 

ανέµων που φυσούν σ’ αυτές τις περιοχές και της συνεχούς χιονοκάλυψης που 

παρατηρείται τους χειµερινούς µήνες. Στα αλπικά οικοσυστήµατα συναντάµε 

διάφορους τύπους βλάστησης ανάλογα µε τις εδαφικές συνθήκες και την 

γεωµορφολογία της περιοχής. Έτσι όπου το έδαφος το επιτρέπει σχηµατίζονται 

λιβάδια αποτελούµενα από µεγάλα ποώδη φυτά µέσα στα οποία υπάρχει δυνατότητα 

σχηµατισµού υδάτινων συστηµάτων και υγροτόπων όπως µικρές λίµνες. Επίσης 

υπάρχουν περιοχές µε έντονες κλίσεις καθώς και ορεινοί αλπικοί βράχοι οι οποίοι 

εποικούνται από χαρακτηριστικές φυτοκοινωνίες π.χ. πετρόφυτα.  

Τα αλπικά οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται από πολύ δριµύ ψύχος το 

χειµώνα και σύντοµα και κρύα καλοκαίρια. Έτσι η αυξητική περίοδος για τα φυτά 

είναι συντοµότερη σε σχέση µε άλλες περιοχές και ψυχρότερη. Οι βροχοπτώσεις 

κατανέµονται πιο κανονικά κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ µία επιπρόσθετη πηγή 

νερού αποτελεί το χιόνι που λιώνει. έτσι τα φυτά σπάνια υποφέρουν από έλλειψη 

νερού. Υποφέρουν όµως από τους σφοδρούς ανέµους που πνέουν στις περιοχές 

αυτές. Επίσης κατά τη θερµή περίοδο η ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της 

µέρας είναι εντονότερη λόγω του ότι σ’ αυτά τα υψόµετρα ο αέρας είναι πιο αραιός, 

γεγονός δηµιουργεί ένα ευνοϊκό µικροκλίµα ειδικά για τα φυτά που αναπτύσσονται 

κοντά στο έδαφος. Μπορεί όµως να προκαλέσει θερµικές βλάβες στα νεαρά 

αρτίβλαστα των φυτών. Μία άλλη συνέπεια του αραιότερου αέρα είναι η µεγάλη 

απώλεια θερµότητας τη νύχτα µε αποτέλεσµα να είναι συχνοί οι νυχτερινοί παγετοί 

ειδικά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Τέλος ένας ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας 



για την κατανοµή των φυτών στις αλπικές περιοχές είναι η χιονοκάλυψη. Οι 

απάνεµες περιοχές στις οποίες το χιόνι παραµένει έως την αρχή της αυξητικής 

περιόδου, αποτελούν καταφύγιο για πολλά φυτά επειδή αυτά µπορούν να παραµένουν 

πράσινα κάτω από το χιόνι λόγω του ότι σπάνια αναπτύσσονται θερµοκρασίες κάτω 

από 0
0
 C ενώ επειδή το χιόνι είναι πορώδες επιτρέπει σε αυτά την ανταλλαγή αερίων.  

Τα φυτά του ζουν στην αλπική ζώνη έχουν αναπτύξει κατάλληλες προσαρµογές ώστε 

να αντιπαρέρχονται στο δριµύ περιβάλλον των αλπικών περιοχών. Κυριαρχούν σ’ 

αυτές οι νανώδεις θάµνοι και πολυετείς αείφυλλες ως επί το πλείστον πόες µε χαµηλό 

ύψος λόγω του ότι κατά την ευνοϊκή περίοδο για την ανάπτυξη των φυτών κοντά στο 

έδαφος αναπτύσσονται µεγαλύτερες θερµοκρασίες τι ς οποίες και εκµεταλλεύονται τα 

φυτά. Τα µονοετή φυτά δεν ευνοούνται γιατί πρέπει κάθε χρόνο να αναπτύσσονται µε 

σπέρµατα οπότε και είναι άµεσα εξαρτηµένα από τις συνθήκες στη σύντοµη 

καλοκαιρινή περίοδο γι’ αυτό και αντιπροσωπεύονται από λίγα είδη. Τα περισσότερα 

φυτά αναπτύσσονται µόνο κατά τη διάρκεια της ευνοϊκής περιόδου ενώ σε περιόδους 

ψύχους ή ξηρασίας βρίσκονται σε λανθάνουσα µορφή. Σχηµατίζουν συνήθως 

χαµηλές συµπαγείς ηµισφαιρικές δοµές στις οποίες τα ξερά φύλλα παρέχουν 

προστασία από την επίδραση των ανέµων, µε αποτέλεσµα την ανύψωση της 

θερµοκρασίας του εγκλωβισµένου ανάµεσα στα φύλλα αέρα. Επίσης πολλές πόες δεν 

έχουν φύλλα ή έχουν πολύ λίγα φύλλα στο βλαστό ενώ έχουν στη βάση. Τα ξυλώδη 

είδη συνήθως αναπτύσσονται σε περιοχές που καλύπτονται από χιόνι το χειµώνα µε 

αποτέλεσµα να προστατεύουν το κατώτερο τµήµα τους. Πολλά επίσης αλπικά φυτά 

έχουν καλυµµένα τα φύλλα τους και τους βλαστούς τους µε ένα λευκό συνήθως 

χνούδι το οποίο τα προστατεύει τόσο από τον παγετό όσο και από την έντονη ηλιακή 

ακτονοβολία. 

Οι πιο συχνές ανθρώπινες επιδράσεις στα αλπικά οικοσυστήµατα είναι οι 

πυρκαγιές και η υπερβόσκηση ειδικά σε περιοχές που δεν είναι δύσβατες και 

παρατηρούνται εκτεταµένα αλπικά λειβάδια. Σε πολλές περιοχές οι δράσεις αυτές 

έχουν σαν αποτέλεσµα την µετατόπιση των δασοορίων προς τα κάτω συνοδευόµενες 

από αντίστοιχη επέκταση της αλπικής βλάστησης σε περιοχές όπου κανονικά θα 

έπρεπε να καλύπτονται από δάση.  

Στις αλπικές περιοχές συναντώνται πολλά φυτά που έχουν περιορισµένη 

γεωγραφική εξάπλωση. Τα φυτά αυτά ονοµάζονται ενδηµικά και µπορεί να 

εξαπλώνονται µόνο σε ένα βουνό π.χ. στον Ταΰγετο, οπότε το φυτό αυτό 

χαρακτηρίζεται ως ενδηµικό του Ταϋγέτου ή σε µια ευρύτερη περιοχή (π.χ. ενδηµικό 

της Πελοποννήσου ή ενδηµικό της Ελλάδας κ.ο.κ.). Τα ενδηµικά φυτά τα συναντάµε 

συνήθως σε βραχώδεις και απόκρηµνες περιοχές και έχουν ιδιαίτερο επιστηµονικό 

ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα κινδυνεύουν από εξαφάνιση περισσότερο από άλλα 

φυτά. Το γεγονός αυτό κάνει περισσότερο αναγκαία την εφαρµογή ενός καθεστώτος 

προστασίας για πολλά βουνά της Ελλάδας. Πολλά φυτά επίσης που απαντούν στις 

αλπικές περιοχές έχουν φαρµακευτικό ενδιαφέρον.  

 

 

 



Τα ζώα στα αλπικά οικοσυστήµατα 

 

Ο αριθµός των ειδών ζώων που ζουν στις αλπικές περιοχές όπως συµβαίνει 

και µε τα φυτά είναι σχετικά µικρός. Ανάµεσα σ’ αυτά όµως συναντώνται είδη τα 

οποία είναι σπάνια όπως το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra) που εξακολουθεί να ζει 

σε λίγα βουνά της Ελλάδας. Έχει κατάλληλες οπλές οι οποίες του επιτρέπουν να 

σκαρφαλώνει στα βράχια ενώ όταν περπατά στο µαλακό χιόνι τα δάκτυλά του 

ανοίγουν µε αποτέλεσµα να αυξάνει η επιφάνειά τους και να µη βουλιάζουν. Άλλα 

χαρακτηριστικά είδη θηλαστικών που ζουν στα αλπικά οικοσυστήµατα είναι ο 

σκαπτοποντικός (Pitymys subterraneus) και το αγριοκούνελο (Oryctolagus 

cuniculus). Στις αλπικές περιοχές επίσης απαντώνται πτηνά που είναι σπάνια ο 

χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο γυπαετός (Gypaetus barbatus) και το όρνιο (Gyps 

fulvus). Ζευγαρώνουν συνήθως το χειµώνα και οι νεοσσοί εκκολάπτονται την άνοιξη 

όπου υπάρχει αφθονία τροφής για να τους θρέψουν οι γονείς τους. Άλλα είδη πτηνών 

είναι η κιτρινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax graculus), η κοκκινοκαλιακούδα 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) που εµφανίζουν ικανότητα πτήσης ακόµα και σε σφοδρές 

καταιγίδες, η µαυροτσικλιτάρα (Dryocopus martius), ο ελατοσταυροµύτης (Loxia 

curvirostra), η χιονάδα (Eremophila alpestris) κ.α. Κατά τη θερµή περίοδο 

συναντώνται επίσης ερπετά όπως η Οχιά των λιβαδιών (Vipera ursinii), ενώ όπου 

υπάρχουν ορεινές λιµνούλες οι πιο χαρακτηριστικοί κάτοικοί τους γίνονται οι αλπικοί 

Τρίτωνες (Triturus alpestris).  

Από τα ασπόνδυλα έντονη είναι η παρουσία των εντόµων µε τα οποία 

πραγµατοποιείται και η επικονίαση πολλών φυτών. Πιο κοινή οµάδα είναι τα 

Κολεόπτερα (σκαθάρια) ενώ έντονη είναι η παρουσία των Ορθοπτέρων (ακρίδες) και 

των Λεπιδοπτέρων (πεταλούδες). Ανάµεσά τους απαντούν αρκετά σπάνια και 

ενδηµικά είδη µε ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον.  



ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

 

Οι υγρότοποι είναι περιοχές που καλύπτονται µόνιµα ή περιοδικά από νερό 

καθώς και περιοχές που δεν καλύπτονται ποτέ από νερό αλλά το υπόστρωµά τους 

είναι υγρό για µεγάλα διαστήµατα του έτους. Το νερό των υγροτόπων µπορεί να είναι 

στάσιµο ή τρεχούµενο, γλυκό, υφάλµυρο ή αλµυρό.  

Σαν την πιο απλή περίπτωση υγροτόπου µπορεί να χαρακτηριστεί ένας µικρός 

νερόλακκος που αν αργήσει να στεγνώσει είναι δυνατόν να αποικιστεί από κάποια 

φυτά ή ζώα τα οποία έχουν ανάγκη το υγρό περιβάλλον. Στον αντίποδα, υπάρχουν οι 

µεγάλοι, µόνιµοι και πολύ πιο σύνθετοι υγρότοποι. Για παράδειγµα, ο υγρότοπος της 

λίµνης Μικρής Πρέσπας στη δυτική Μακεδονία περιλαµβάνει την ίδια τη λίµνη, 

ρυάκια και ρέµατα που εκβάλουν σ' αυτή, υγρά λιβάδια, καλαµιώνες, αµµονησίδες 

κλπ.  

Έτσι υγρότοποι µπορεί να είναι: 

Ποτάµια, ρυάκια, πηγές, εκβολές και δέλτα ποταµών, λίµνες µόνιµες και 

εποχιακές, έλη, βάλτοι και τέλµατα, υγρά λιβάδια, καλαµιώνες, λιµνοθάλασσες, 

αλµυρά έλη, αλίπεδα επίπεδα, αµµονησίδες, θαλάσσιες παραλίες. Υπάρχουν επίσης 

και τεχνητοί υγρότοποι δηµιουργηµένοι από τον άνθρωπο, όπως είναι οι τεχνητές 

λίµνες φραγµάτων, οι ταµιευτήρες νερού, οι αποστραγγιστικές τάφροι, τα αρδευτικά 

κανάλια, οι αλυκές και οι ορυζώνες. 

 

 

Ρόλος και αξία των υγροτόπων 

 

Οι υγρότοποι είναι περιοχές πολύτιµες για τη διατήρηση της άγριας ζωής 

καθώς φιλοξενούν πολλά είδη φυτών και ζώων που αναπτύσσουν µεταξύ τους 

πολυάριθµες και πολύπλοκες σχέσεις. Ιδιαίτερα αποτελούν σηµαντικό καταφύγιο για 

τα πουλιά καθώς αυτά βρίσκουν εκεί τροφή, αναπαύονται κατά τις µεταναστεύσεις 

τους, φωλιάζουν ή ξεχειµωνιάζουν.  

Στους υγρότοπους εµπλουτίζονται τα υπόγεια αποθέµατα νερού και πολλές 

φορές, ιδιαίτερα οι καλαµιώνες, λειτουργούν σαν ένα τεράστιο φίλτρο που καθαρίζει 

το νερό. Επίσης οι υγρότοποι προστατεύουν τις γύρω περιοχές από τις πληµµύρες µια 

και αποθηκεύουν µεγάλες ποσότητες νερού. Πολλοί φυσικοί και τεχνητοί υγρότοποι 

χρησιµοποιούνται για το πότισµα των καλλιεργειών και την ύδρευση. 

Τα φυτά στους υγρότοπους δεσµεύουν την ηλιακή ενέργεια και συνθέτουν 

οργανικές ενώσεις που είναι η βάση της τροφής για πολλούς άλλους οργανισµούς.  

Στα υγρά λιβάδια βρίσκουν άφθονη τροφή πολλά εκτρεφόµενα ζώα, και σε 

πολλούς υγρότοπους γίνεται αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες και υδατοκαλλιέργειες. Επίσης 

οι υγρότοποι µε το να αποθηκεύουν ή να ελευθερώνουν θερµότητα ρυθµίζουν το 

κλίµα. 

Τέλος, οι υγρότοποι προσφέρουν στον άνθρωπο δυνατότητες για αναψυχή και 

εκπαίδευση. 

 



 

Κίνδυνοι 

 

Οι µεγαλύτεροι κίνδυνοι για τους υγρότοπους της χώρας µας είναι: 

• Η ρύπανση από αστικά, γεωργικά και βιοµηχανικά απόβλητα που οδηγεί σε 

υποβάθµιση της ποιότητας του νερού. 

• Οι εκτεταµένες αποξηράνσεις, αµµοληψίες, εκχερσώσεις, υπερβολικό ή/και 

παράνοµο κυνήγι, υλοτοµία και αλιεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα µας κατά 

τα τελευταία 80 χρόνια έχουν αποξηρανθεί το 60% των υγροτόπων. 

• Η έντονη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη καθώς και η αύξηση των 

καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας. 

 

 

Σηµαντικοί τύποι υγροτόπων 

 

Το νερό αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο στοιχείο των υγροτόπων. Έτσι, οι 

υγρότοποι διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε την κίνηση του 

νερού µέσα σ' αυτούς. 

 

 

Α. Υγρότοποι µε τρεχούµενο νερό 

 

Σ' αυτό τον τύπο υγροτόπων η κίνηση του νερού οφείλεται στην υψοµετρική 

διαφορά που υπάρχει µεταξύ των πηγών τους και των εκβολών τους. Το νερό ξεκινά 

από ψηλά σηµεία, σε λόφους ή βουνά, και κυλά µε µικρή ή µεγάλη ορµή προς 

χαµηλότερες περιοχές. Συνήθως εκβάλουν στη θάλασσα ή σε λίµνες. Καθ' όλη αυτή 

την πορεία, οι διάφορες παράµετροι του νερού (φυσικές, χηµικές, βιολογικές) 

µεταβάλλονται βαθµιαία, κυρίως λόγω της αλλαγής του υψοµέτρου και της κλίσης 

του εδάφους που έµµεσα επηρεάζουν τη θερµοκρασία και την ταχύτητα ροής του 

νερού. 

Τυπικοί υγρότοποι µε τρεχούµενα νερά είναι οι χείµαρροι, οι ρεµατιές και τα 

ποτάµια. 

 

Χείµαρροι 

Ως χείµαρροι θεωρούνται ποτάµια ή ρέµατα εποχιακής ροής. Το νερό των 

χειµάρρων ρέει συνήθως µε µεγάλη ταχύτητα και προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά 

από τις βροχές ή το λιώσιµο του χιονιού.  

 

Ρέµατα 

Τα ρέµατα έχουν νερό όλο το χρόνο, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο 

ανάλογα µε την εποχή. Το νερό των ρεµάτων προέρχεται από πηγές αλλά και από τις 

βροχές ή το λιώσιµο του χιονιού των βουνών. Κατά µήκος της κοίτης τους συχνά 

φύεται πυκνή υδρόβια βλάστηση.  



 

Ποτάµια 

Όπως τα ρέµατα έτσι και τα ποτάµια έχουν µόνιµα νερό, αλλά µεγαλύτερο 

µέγεθος τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Τα φυσικοχηµικά και βιολογικά 

χαρακτηριστικά των ποταµών αλλάζουν βαθµιαία όσο µετακινούµαστε από τις πηγές 

προς τις εκβολές τους. Εµφανίζουν δηλαδή υψοµετρική ζώνωση, που οφείλεται 

κυρίως στη µεταβολή του υψοµέτρου αλλά και της κλίσης του εδάφους, παράγοντες 

που επηρεάζουν τη θερµοκρασία και την ταχύτητα του νερού.  

 

 

Β. Υγρότοποι µε στάσιµο νερό 

 

Τα στάσιµα νερά δηµιουργούν διαφορετικές συνθήκες από αυτές των 

τρεχούµενων. Η απουσία κίνησης του νερού ευνοεί τη ύπαρξη πολλών ειδών 

υδρόβιας βλάστησης.  

Οι κυριότεροι τύποι υγροτόπων µε στάσιµο νερό είναι: 

 

Λίµνες 

Οι λίµνες έχουν συχνά µεγάλη έκταση και βάθος, έχουν νερό καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους, ενώ σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να παγώνουν το χειµώνα. 

Μεγάλη επιφάνεια του νερού των λιµνών είναι πάντα ελεύθερη χωρίς να καλύπτεται 

από φυτά. Οι λίµνες διακρίνονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε την 

ποσότητα των θρεπτικών συστατικών και κατ' επέκταση της υδρόβιας βλάστησης που 

εµφανίζουν (ολιγοτροφικές, µεσοτροφικές, εύτροφες). Μια µεγάλη ποικιλία 

οργανισµών βρίσκει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στις λίµνες. Υπάρχουν 

οργανισµοί που ζουν στην επιφάνεια του νερού (π.χ. κάποια αρθρόποδα καθώς και 

επιπλέοντα φυτά), στις όχθες (π.χ. παρόχθια φυτικά είδη, παρυδάτια πουλιά), στα 

ανοιχτά νερά (π.χ. υδρόβια πουλιά), στον πυθµένα (π.χ. βενθικά ασπόνδυλα, ψάρια 

κλπ.). Ιδιαίτερη κατηγορία λιµνών αποτελούν οι αλπικές λίµνες. Αυτές σχηµατίζονται 

σε µεγάλο υψόµετρο πάνω στα βουνά και είναι ολιγοτροφικές. Το χειµώνα παγώνουν 

εντελώς, ενώ κατά το καλοκαίρι συναντάµε σ' αυτές χαρακτηριστικά φυτά και ζώα 

των µεγάλων υψοµέτρων. 

 

Εποχιακές λιµνούλες 

Είναι συνήθως µικρού µεγέθους και σχετικά ρηχές. Σχηµατίζονται από τα 

νερά των βροχών και από το λιώσιµο του χιονιού κατά τη διάρκεια του χειµώνα και 

της άνοιξης, ενώ στραγγίζουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εµφανίζουν 

χαρακτηριστική βλάστηση των στάσιµων νερών µε καλάµια, βούρλα και σκίρπους. 

Εκτός από τα φυτά φιλοξενούν µεγάλο αριθµό υδρόβιων ασπόνδυλων τα οποία 

αποτελούν την τροφή πολλών σπονδυλωτών (κυρίως αµφιβίων και ερπετών) που 

χρησιµοποιούν τις εποχιακές λιµνούλες για να αναπαραχθούν. Ιδιαίτερα στις νότιες 

περιοχές της χώρας µας, όπου η διαθεσιµότητα του νερού είναι περιορισµένη, οι 

εποχιακές λιµνούλες αποτελούν σηµαντικές περιοχές αναπαραγωγής για αρκετά είδη, 



συµβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών 

αυτών. 

 

Έλη 

Τα έλη (συµπεριλαµβάνονται οι βάλτοι και τα τέλµατα) καλύπτονται είτε 

µόνιµα είτε εποχιακά από νερό, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά ρηχό. 

Καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό ή εντελώς από πυκνή υδρόβια βλάστηση. Σε γενικές 

γραµµές, οι συνθήκες και η ζωή στα έλη µοιάζει µ'αυτή των ρηχών τµηµάτων των 

λιµνών.  

 

Λιµνοθάλασσες και παράκτιοι υγρότοποι 

Τυπικές µορφές παράκτιων υγροτόπων αποτελούν οι λιµνοθάλασσες, οι 

εκβολές των ποταµιών και τα 'δέλτα'. Οι λιµνοθάλασσες είναι ρηχές λίµνες µε 

υφάλµυρο ή αλµυρό νερό που επικοινωνούν (µόνιµα ή περιοδικά) µε τη θάλασσα 

µέσω στενού υδάτινου δίαυλου. Στις εκβολές και στα 'δέλτα' των ποταµών, το γλυκό 

νερό αναµιγνύεται µε το νερό της θάλασσας. Στις περιοχές αυτές συναντάµε φυτά και 

ζώα που είναι προσαρµοσµένα στις συνθήκες αυξηµένης αλατότητας που επικρατούν 

τόσο στο νερό όσο και στο έδαφος της ευρύτερης περιοχής. Οι παράκτιοι υγρότοποι 

χαρακτηρίζονται από αυξηµένη βιοποικιλότητα ασπόνδυλων, ψαριών και κυρίως 

πουλιών. 

 

 

Τα φυτά των υγροτόπων 

 

Οι υγρότοποι εµφανίζουν µια µεγάλη ποικιλία τύπων βλάστησης µε πλούσια 

χλωρίδα. Αντιπροσωπευτικά είδη φυτών των υγροτόπων µε τρεχούµενο νερό είναι οι 

ιτιές, τα πλατάνια, οι λεύκες, τα καλάµια. Στα χαµηλά και προς τις εκβολές τµήµατα 

των ποταµών καθώς και στις λίµνες εµφανίζονται είδη χαρακτηριστικά των 

στάσιµων νερών. Σηµαντικότερα είδη είναι το αγριοκάλαµο, οι ψάθες, τα βούρλα, οι 

σκίρποι, τα νούφαρα και το µυριόφυλλο. 

  

 

Τα ζώα των υγροτόπων 

 

Οι υγρότοποι, εκτός από τα φυτά, φιλοξενούν µεγάλη ποικιλία ζώων. Η 

πανίδα των υγροτόπων αποτελείται από είδη που ζουν αποκλειστικά στο νερό (π.χ. τα 

ψάρια), είδη που περνούν κάποιο στάδιο της ζωής τους µέσα στο νερό (προνύµφες 

ασπόνδυλων, αµφίβια κ.α.) και είδη που τρέφονται, αναπαράγονται και φωλιάζουν 

στους υγρότοπους (π.χ. πουλιά). Η πανίδα των ασπονδύλων αριθµεί δεκάδες χιλιάδες 

είδη, αποτελώντας κατά συνέπεια την πλουσιότερη των υγροτόπων. Τα ασπόνδυλα 

αποτελούν βασική τροφή για πολλά άλλα ζώα και κυρίως για τα παρυδάτια πουλιά. 

Οι σηµαντικότεροι αντιπρόσωποι των ασπόνδυλων που συναντάµε στους υγρότοπους 

είναι: υδρόβια σαλιγκάρια, δίθυρα µαλάκια, υδρόβια σκαθάρια, λιβελλούλες, 



κουνούπια καθώς και πολλά µικροσκοπικά είδη που αποτελούν το ζωοπλαγκτόν. 

Όσον αφορά την πανίδα των σπονδυλωτών, στους υγρότοπους της Ελλάδας 

συναντάµε ψάρια, ερπετά και αµφίβια, πουλιά και θηλαστικά. Τουλάχιστον 110 είδη 

ψαριών του γλυκού νερού έχουν καταγραφεί στη χώρα µας. Επίσης πολλά είδη που 

ζουν σε αλµυρό και υφάλµυρο νερό χρησιµοποιούν τους υγρότοπους σε κάποιο 

στάδιο της ζωής τους. Είναι σηµαντικό ότι περίπου το 1/3 των ψαριών των γλυκών 

νερών της χώρας µας, είναι ενδηµικά είδη, δηλαδή υπάρχουν µόνο σε συγκεκριµένες 

περιοχές της χώρας µας και πουθενά αλλού στον κόσµο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

πολλά από αυτά τα είδη είναι απειλούµενα µε εξαφάνιση. Άλλα χαρακτηριστικά 

ψάρια των υγροτόπων µας είναι οι πέστροφες, οι κυπρίνοι και τα τσιρόνια. Τα 

αµφίβια και τα ερπετά αφθονούν τόσο σε µεγάλους όσο και σε µικρούς υγρότοπους. 

Οι κύριοι αντιπρόσωποι των αµφιβίων είναι οι βάτραχοι, οι φρύνοι και οι τρίτωνες, 

ενώ των ερπετών είναι οι νεροχελώνες και τα νερόφιδα. Μια σηµαντική οµάδα 

σπονδυλωτών που συναντάµε στους υγρότοπους είναι τα πουλιά. Τουλάχιστον 138 

είδη πουλιών της Ελλάδας εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τους υγρότοπους. 

Μερικά παγκοσµίως απειλούµενα είδη, όπως ο αργυροπελεκάνος και η λαγγόνα, 

φωλιάζουν σε υγρότοπους της χώρας µας (Πρέσπες, Αµβρακικός, Κερκίνη), ενώ η 

λεπτοµύτα παρατηρείται στο δέλτα του Έβρου συχνότερα από ότι σε οποιαδήποτε 

άλλη περιοχή της Ευρώπης. Άλλα χαρακτηριστικά πουλιά των ελληνικών υγροτόπων 

είναι οι ερωδιοί, οι χαλκόκοτες, οι πάπιες, οι τσικνιάδες, οι αβοκέτες, οι φαλαρίδες, 

τα βουτηχτάρια, οι θαλασσαετοί, οι ψαραετοί, κ.α. Το χαρακτηριστικότερο θηλαστικό 

των υγροτόπων µας είναι η βίδρα, και βρίσκεται όπου υπάρχει καθαρό νερό, πλούσια 

παρόχθια βλάστηση και άφθονη τροφή. Η ύπαρξή της αποτελεί ένδειξη καθαρού και 

υγιούς υγροτόπου. Είναι από τα πρώτα είδη που εξαφανίζονται όταν το νερό ρυπανθεί 

από βαριά µέταλλα και χλωριωµένα ζιζανιοκτόνα. Αν και η χώρα µας φιλοξενεί τους 

µεγαλύτερους πληθυσµούς βίδρας στην Ευρώπη, οι πληθυσµοί της µειώνονται και 

συναντάται όλο και σπανιότερα καθώς η ρύπανση αυξάνει. Άλλα θηλαστικά που 

συναντώνται στους υγρότοπους είναι ο λαγόγυρος στα δέλτα των ποταµιών της 

βόρειας Ελλάδας, ο νεροβούβαλος (Κερκίνη, εκβολές Γαλλικού, Πρέσπα) καθώς και 

µη υγροτοπικά είδη (κυρίως στις παρυφές υγροτόπων) όπως το τσακάλι (ένα από τα 

σπανιότερα πλέον θηλαστικά στην Ευρώπη) και ο λύκος. 



ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Με τον όρο 'ακτή' εννοούµε την περιοχή εκείνη που εντοπίζεται στα όρια 

µεταξύ της στεριάς και της θάλασσας. Ειδικότερα, ως ακτή θεωρείται η ζώνη που 

εκτείνεται µεταξύ του κατώτερου σηµείου της στεριάς, που αποκαλύπτεται από το 

θαλασσινό νερό, και του ανώτερου σηµείου της που επηρεάζεται επίσης από το 

θαλασσινό νερό. Η φύση των ακτών διαµορφώνεται από ένα συνδυασµό παραγόντων 

που περιλαµβάνει φυσικούς παράγοντες όπως η παλίρροια, θαλάσσια ρεύµατα και 

κυµατισµούς που καθορίζουν τη γεωµορφολογία, βιότοπους και σχετικά βιολογικά 

χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας, από τις 

κλιµατικές αλλαγές καθώς και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Η Ελλάδα διαθέτει ακτογραµµή που ξεπερνά σε µήκος τα 16000 χλµ. 

Συγκριτικά αναφέρουµε ότι η Γαλλία µε τετραπλάσια έκταση από τη χώρα µας 

διαθέτει ακτογραµµή µήκους 5500 χλµ. Αυτό οφείλεται στο έντονο ανάγλυφο του 

Ελλαδικού χώρου και στις χιλιάδες των νησιών και νησίδων που υπάρχουν στις 

θάλασσες της χώρας µας.  

Τα παράκτια οικοσυστήµατα χωρίζονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες οι οποίες 

αποτελούν χρήσιµη διάκριση όταν καλούµαστε να σχεδιάσουµε προγράµµατα 

διαχείρισης των ακτών. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τις βραχώδεις και 

πετρώδεις ακτές ενώ η δεύτερη από τις παραλίες µε περαιτέρω διαβάθµιση στις 

ιλυώδεις, χαλικώδεις και αµµώδεις παραλίες. Ένας ιδιαίτερος και σηµαντικός τύπος 

παράκτιου οικοσυστήµατος είναι οι αµµοθίνες. 

 

 

Τύποι παράκτιων οικοσυστηµάτων 

 

Α. Βραχώδεις και πετρώδεις ακτές 

 

Βραχώδεις και πετρώδεις ακτές συναντώνται στις περιοχές εκείνες όπου το 

υποκείµενο γεωλογικό υπόστρωµα είναι ανθεκτικό στις διαβρωτικές δυνάµεις της 

θάλασσας, της βροχής και του ανέµου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι οργανισµοί που 

συναντώνται εδώ να ζουν είτε προσκολληµένοι ή να κινούνται ελεύθερα πάνω στο 

βραχώδες υπόστρωµα. Ο τύπος αυτός των ακτών διαβαθµίζεται περαιτέρω σε ζώνες 

ανάλογα µε την επίδραση του θαλάσσιου νερού. Το γεγονός αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την εµφάνιση διαφορετικών οργανισµών στις επιµέρους ζώνες. Στο 

ανώτερο τµήµα της ακτής, το οποίο δεν καλύπτεται από νερό αλλά ενίοτε διαβρέχεται 

από σταγονίδια νερού λόγω του κυµατισµού (υπερπαράλια ζώνη), φυτρώνουν 

ανθεκτικά στην αλατότητα χερσαία φυτά κυρίως σε σχισµές και κοιλότητες των 

βράχων. Χαρακτηριστικό φυτό των ελληνικών βραχωδών ακτών είναι ο 

Θαλασσόγαµπρος (Limonium sp.). Όταν η ακτή είναι απότοµη και µε αρκετό ύψος, 

προσφέρει ασφαλές καταφύγιο για πολλά είδη πουλιών, τα οποία φωλιάζουν επίσης 

σε σχισµές ή κοιλότητες των βράχων. Χαρακτηριστικά πουλιά των ελληνικών 

βραχωδών ακτών είναι ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis), ο 



Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii), ο Ασηµόγλαρος (L. cacchinans), ο Μαυροπετρίτης 

(Falco eleonorae), το Αγριοπερίστερο (Columba livia), ο Αρτέµης (Calonectris 

diomedea). Στη µεσοπαράλια ζώνη, δηλαδή στο τµήµα της ακτής το οποίο δεν 

καλύπτεται πάντοτε από νερό αλλά αποκαλύπτεται περιοδικά λόγω της παλίρροιας 

και του κυµατισµού, συναντάµε τη µεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Η ζώνη αυτή 

αποτελεί ένα 'αφιλόξενο' περιβάλλον λόγω των δυσµενών συνθηκών που επικρατούν, 

µε αποτέλεσµα οι οργανισµοί που ζουν εδώ να εµφανίζουν µεγάλη ανθεκτικότητα σε 

µεταβολές της αλατότητας και της θερµοκρασίας αλλά παράλληλα εµφανίζουν 

προσαρµογές που τους επιτρέπουν να αντιστέκονται στις δυνάµεις που προκαλούνται 

από τον έντονο κυµατισµό. Στη ζώνη αυτή συναντώνται χαρακτηριστικά ασπόνδυλα 

όπως οι Πεταλίδες (Patela sp.), οι Βαλάνοι (Balanus sp.), οι Λιττορίνες (Littorina 

sp.), τα Μύδια (Mytilus sp.). Στα βαθύτερα τµήµατα (υποπαράλια ζώνη) 

αναπτύσσονται πλούσιες βενθικές βιοκοινωνίες καθώς και 'λιβάδια' του ανθοφόρου 

φυτού Ποσειδώνια (Poseidonia oceanica). Τα 'λιβάδια' της Ποσειδώνιας αποτελούν 

σηµαντικό βιότοπο για πολλά είδη βενθικών ασπόνδυλων αλλά και πολλών ειδών 

ψαριών.  

 

 

Β. Παραλίες 

 

Ιλυώδεις ακτές 

Συναντώνται συχνά κοντά σε εκβολές ποταµών (δέλτα) λόγω της εναπόθεσης 

µεγάλων ποσοτήτων ιζήµατος και λάσπης από τους ποταµούς. Χαρακτηρίζονται από 

µικρή ή καθόλου κλίση ενώ η παρακείµενη θαλάσσια περιοχή είναι σχετικά ρηχή 

λόγω της συνεχούς εναπόθεσης της λάσπης. Το πλάτος των ιλυωδών ακτών είναι 

αρκετά µεγάλο µια και η παλίρροια λόγω της µικρής κλίσης της ακτής καλύπτει και 

αποκαλύπτει µεγάλη επιφάνεια. Τα κύµατα εξασθενούν προοδευτικά στη ρηχή 

θάλασσα και φτάνουν εξασθενηµένα στην ακτή. ∆ηµιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο 

µια καλά προστατευµένη περιοχή µε ρηχό ζεστό νερό, πλούσιο σε θρεπτικά 

συστατικά που ευνοεί την ύπαρξη πολλών οργανισµών. Στις ιλυώδεις παραλίες 

συναντάµε αλόφυτα, φυτά δηλαδή προσαρµοσµένα να φύονται σε περιοχές 

αυξηµένης αλατότητας, πολλά ασπόνδυλα που ζουν µέσα στη λάσπη και που µε τη 

σειρά τους αποτελούν τροφή για µεγαλύτερους οργανισµούς όπως είναι τα παρυδάτια 

πουλιά. Τα πουλιά των ακτών αυτών συχνά φέρουν µακριά ράµφη ώστε να µπορούν 

να αναζητούν την τροφή τους µέσα στο παχύ στρώµα της λάσπης.  

 

Χαλικώδεις ακτές 

Το υπόστρωµα των ακτών αυτών αποτελείται από χαλίκια και κροκάλες 

διαµέτρου µέχρι 25 εκατοστά. Το σχήµα τους είναι στρογγυλοποιηµένο λόγω της 

συνεχούς τριβής µεταξύ τους (βότσαλα). Προέρχονται κυρίως από τη διάβρωση 

παράκτιων βράχων ή έχουν µεταφερθεί από χείµαρρους. Οι παραλίες αυτές έχουν 

συνήθως µικρό πλάτος µια και ο κυµατισµός και οι άνεµοι αδυνατούν να µεταφέρουν 

τα βότσαλα σε µεγάλη απόσταση. Οι συνθήκες που επικρατούν στις χαλικώδεις ακτές 



δεν ευνοούν την εµφάνιση πολλών οργανισµών. Η κυριότερη αιτία γι' αυτό είναι η 

ανυπαρξία στέρεου υποστρώµατος (πχ. χώµα) και θρεπτικών συστατικών. Στα σηµεία 

όµως όπου συγκεντρώνονται υπολείµµατα φυκιών συχνά φυτρώνουν κάποια αλόφυτα 

ενώ εµφανίζονται αντιπρόσωποι των ασπόνδυλων, κυρίως αρθρόποδα. Σε χαλικώδεις 

ακτές φωλιάζουν συχνά κάποια πουλιά (πχ. χαραδριοί - Charadrius alexandrinus) 

των οποίων τα αυγά και οι νεοσσοί δύσκολα διακρίνονται ανάµεσα στα βότσαλα. Σε 

χαλικώδεις παραλίες της χώρας µας, καλά προστατευµένες από την ανθρώπινη 

'ενόχληση', αναπαράγεται συχνά η µεσογειακή φώκια (Monachus monachus), το υπ' 

αριθµόν 1 απειλούµενο θηλαστικό στην Ευρώπη.  

 

Αµµώδεις ακτές 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα των αµµωδών ακτών είναι η ασταθής και χαλαρή 

δοµή του υποστρώµατός τους, που οφείλεται στην ευκολία µε την οποία παρασύρεται 

η άµµος από τα θαλάσσια ρεύµατα, τα κύµατα και τους ανέµους. Οι συνθήκες αυτές 

καθιστούν τη διαβίωση των ζώντων οργανισµών αρκετά δύσκολη. Όσον αφορά στους 

ζωικούς οργανισµούς, αυτοί συναντώνται µέσα στην άµµο, όπου µετακινούνται 

περιοδικά, τόσο κατά τη διάρκεια της µέρας όσο και κατά τη διάρκεια του χρόνου, 

αναζητώντας τις ευνοϊκότερες κάθε φορά συνθήκες διαβίωσης (θερµοκρασία, 

υγρασία, µέγεθος κόκκων άµµου, κ.ά.). Όσοι οργανισµοί προτιµούν πιο υγρό 

περιβάλλον, ακολουθούν τη µετακίνηση του νερού κατά την παλίρροια, Κατά τους 

χειµερινούς µήνες οι µετακινήσεις γίνονται προς τα βαθύτερα στρώµατα της άµµου 

όπου επικρατούν ηπιότερες συνθήκες. Χαρακτηριστικοί ζωικοί οργανισµοί των 

αµµωδών ακτών είναι οι δακτυλιοσκώληκες, ισόποδα, αµφίποδα, γαστερόποδα και 

δίθυρα µαλάκια, ορθόπτερα, αλλά και ευκαιριακοί επισκέπτες όπως πουλιά και µικρά 

θηλαστικά που αναζητούν τροφή. Στη χώρα µας, σε µεγάλες αµµώδεις ακτές όπως 

του κόλπου του Λαγανά στη Ζάκυνθο, της δυτικής Πελοποννήσου και του Γυθείου, 

γεννά η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η βλάστηση, 

η οποία περιλαµβάνει είδη νιτρόφιλα (Cakile matitima - κακίλη) στα σηµεία των 

ακτών όπου 'ξεβράζονται' φύκια, και είδη αµµόφιλα στα σηµεία όπου υπάρχει µόνο 

άµµος (Pancratium maritimum - κρίνος της θάλασσας, Eryngium maritimum - 

µοσχάγκαθο).  

  

 

Γ. Αµµοθίνες 

 

Οι άνεµοι µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες άµµου των αµµωδών ακτών προς 

το εσωτερικό της στεριάς. Η ύπαρξη φυσικών εµποδίων και ιδιαίτερα αµµόφιλων 

φυτών, έχει ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση άµµου στα ανώτερα όρια των ακτών και 

στη δηµιουργία αµµόλοφων ή αλλιώς αµµοθίνων. Το σχήµα, το ύψος ή ακόµη και η 

θέση των αµµοθινών µπορεί ν' αλλάξει κάτω από τη δράση των ανέµων. Οι 

αµµοθίνες, που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν σε ύψος 50 ή και 100 µέτρων, 

αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδοµένα παράκτια οικοσυστήµατα στην Ευρώπη. Στη 

χώρα µας συναντάµε αµµοθινικά οικοσυστήµατα στη δυτική Πελοπόννησο, στην 



Ελαφόνησο, στη νότια Κρήτη, κλπ.. Χαρακτηριστικό φυτό των αµµοθινών είναι η 

Ammophila arenaria. Το φυτό αυτό προτιµά τα ψηλότερα σηµεία των θινών και 

συµβάλει σηµαντικά στη σταθεροποίησή τους. Στις αµµοθίνες συναντάµε και άλλα 

χαρακτηριστικά φυτά των αµµωδών ακτών (Pancratium maritimum - κρίνος της 

θάλασσας, Eryngium maritimum - µοσχάγκαθο). Όσον φορά στην πανίδα των 

αµµοθινών, αυτή περιλαµβάνει κυρίως αρθρόποδα (δίπτερα, κολεόπτερα, ορθόπτερα, 

υµενόπτερα, ισόποδα), χερσαία µαλάκια, ερπετά, πουλιά και µικρά θηλαστικά. 

 

 

Απειλές για τα παράκτια οικοσυστήµατα 

 

 Τα παράκτια οικοσυστήµατα αποτελούν µια από τις πλουσιότερες 'αποθήκες' 

της βιοποικιλότητας. Περισσότερο από το 50% των παράκτιων οικοσυστηµάτων 

παγκοσµίως, απειλούνται από την αναπτυξιακή δραστηριότητα του ανθρώπου. Το 

34% των ακτών παγκοσµίως χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη κινδύνου 

υποβάθµισης, ενώ ένα 17% χαρακτηρίζεται µέσου κινδύνου.  

Φυσικούς κινδύνους των παράκτιων οικοσυστηµάτων αποτελούν παράγοντες 

όπως η άνοδος του επιπέδου της θάλασσας, η µεταβολή στη παροχή των ποταµών 

καθώς και η τεκτονική δραστηριότητα (σεισµοί, ηφαιστειακή δραστηριότητα). Ο 

µεγαλύτερος κίνδυνος όµως, προέρχεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η 

άναρχη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, η ρύπανση από οικιστικά και 

βιοµηχανικά λύµατα, η ρύπανση από πετρελαιοειδή, οι παράνοµες αµµοληψίες, κλπ., 

αποτελούν σηµαντικές απειλές των παράκτιων οικοσυστηµάτων. Οι αµµοθίνες είναι 

ένας από τους πλέον κινδυνεύοντες τύπους οικοσυστήµατος. Τις τελευταίες 

δεκαετίες, καθηµερινά εξαφανίζονται περίπου 300 στρέµµατα αµµοθινών και 

αµµουδιών εξαιτίας των τουριστικών δραστηριοτήτων και των εκτεταµένων 

αµµοληψιών. Στη χώρα µας κατά τον τελευταίο αιώνα, τα 2/3 των αµµοθινικών 

οικοσυστηµάτων έχουν καταστραφεί. Κατά την τελευταία πενταετία, έχει ξεκινήσει 

ένα πρόγραµµα αποκατάστασης των αµµοθινικών οικοσυστηµάτων, κυρίως σε χώρες 

της βορειοδυτικής Ευρώπης.  

 

 

 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Το 71% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από θάλασσα ενώ οι διάφορες 

περιοχές ξηράς αποτελούν µόνο το 29%. Τα κύρια χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν 

σαφώς το θαλάσσιο περιβάλλον από την ξηρά είναι η συνέχειά του και η 

οµοιοµορφία των συνθηκών του περιβάλλοντος. Σε αντίθεση µε τις περιοχές της 

ξηράς οι περισσότερες θάλασσες επικοινωνούν µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση των οργανισµών να είναι κυρίως 

οικολογικοί. Οι κυριότεροι οικολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση 

και την κατανοµή των θαλάσσιων οργανισµών είναι το φως, η υδροστατική πίεση, η 

θερµοκρασία του νερού, τα κύµατα, οι παλίρροιες και τα ρεύµατα. Σηµαντικό ρόλο 

επίσης παίζουν η περιεκτικότητα του νερού σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα 

καθώς και η αλατότητα.  

Οι θαλάσσιοι οργανισµοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τους πελαγικούς 

που ζουν µέσα στη µάζα του νερού (π.χ. πλαγκτόν, µέδουσες, ψάρια, θαλάσσια 

θηλαστικά κ.α.) και τους βενθικούς που ζουν στον πυθµένα (π.χ. αστερίες, µαλάκια, 

ορισµένα ψάρια κ.α.).  

Οι πελαγικοί διακρίνονται στο πλαγκτόν και στο νηκτόν. Οι πλαγκτονικοί 

οργανισµοί περιλαµβάνουν τους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς που αιωρούνται 

στο νερό και παρασύρονται από αυτό. Χαρακτηριστικό τους είναι το ότι 

µετακινούνται παθητικά. Έστω και αν έχουν µικρή ικανότητα µετακίνησης αυτή είναι 

µικρότερη από την µετακίνηση του θαλάσσιου νερού. Στο νηκτόν περιλαµβάνονται οι 

οργανισµοί που έχουν ικανότητα ενεργητικής µετακίνησης.  

Στους πλαγκτονικούς οργανισµούς συναντούνται διάφορες προσαρµογές οι 

οποίες τους βοηθούν να επιπλέουν στο νερό. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση της 

επιφάνειας του σώµατος µε επιµήκυνση διαφόρων εξαρτηµάτων καθώς και η 

κατασκευή ειδικών οργάνων πλεύσεως. Τέλος αύξηση της πλευστότητας 

επιτυγχάνεται µε ελάττωση του ειδικού βάρους τους µε την ύπαρξη σταγονιδίων 

ελαίου ή αεροφόρων χώρων.  

Η θαλάσσια χλωρίδα αποτελείται κυρίως από µικροσκοπικά φύκη του 

πλαγκτού, από ορισµένα µεγαλύτερα φύκη (µακροφύκη) καθώς και από λίγα 

ανθοφόρα φυτά τα οποία έχουν καταφέρει να προσαρµοστούν στη θαλάσσια 

διαβίωση. Ο σηµαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την κατανοµή των φυτικών 

οργανισµών είναι το φως. Φυτικούς οργανισµούς συναντάµε µόνο στις περιοχές που 

διεισδύει το φως και µπορεί να πραγµατοποιηθεί η φωτοσύνθεση. Το φως 

απορροφάται από το νερό και φτάνει µέχρι ένα ορισµένο βάθος που εξαρτάται κυρίως 

από το πόσο διαυγή είναι τα νερά. Η ζώνη στην οποία φτάνει το φως λέγεται 

ευφωτική και οι φυτικοί οργανισµοί περιορίζονται σ’ αυτή. Τα µακροφύκη σε 

αντίθεση µε τα ανθοφόρα φυτά δεν έχουν ρίζες και βρίσκονται προσκολληµένα 

συνήθως σε βράχους ή σε άλλα φυτά οπότε ονοµάζονται επίφυτα. Τα µεγάλα 

ανθοφόρα φυτά έχουν ρίζες και φύονται συνήθως σε αµµώδη υποστρώµατα 

σχηµατίζοντας εκτεταµένα υποθαλάσσια λιβάδια. Ειδικότερα τα λιβάδια του φυτού 

Ποσειδώνια (Posidonia oceanica) τα οποία αναπτύσσονται συνήθως σε αµµώδη ή 



λασπώδη υποστρώµατα και σε βάθος από 0 έως 35-40m αποτελούν σηµαντικό 

οικοσύστηµα της Μεσογείου. Χαρακτηρίζονται από µεγάλη βιοποικιλότητα, υψηλή 

πρωτογενή παραγωγικότητα και παραγωγή οξυγόνου. Τα φύλλα και τα ριζώµατα της 

Posidonia παρέχουν ιδανική επιφάνεια για την εγκατάσταση και ανάπτυξη µεγάλης 

ποικιλίας φυτών και ζώων. Αποτελούν επίσης αναπαραγωγικούς τόπους για πολλά 

είδη οργανισµών. Τα τελευταία χρόνια τα λιβάδια της Ποσειδώνιας µειώνονται 

εξαιτίας της ρύπανσης των νερών και αλλοιώσεων του βυθού.  

Οι βενθικοί ζωικοί οργανισµοί όπως π.χ. οι αστερίες, οι σπόγγοι, οι ανεµώνες, 

τα καβούρια, τα στρείδια, καθώς και µερικά ψάρια όπως οι γλώσσες , τα σελάχια κ.α., 

βρίσκονται σε άµεση εξάρτηση µε το βυθό. Πρόκειται για οργανισµούς που είτε ζουν 

προσκολληµένοι στο βυθό ή κινούνται πάνω στην επιφάνειά του ή τέλος ζουν µέσα 

του σκάβοντας στο µαλακό υπόστρωµα.  

Στους οργανισµούς του νηκτού ανήκουν κυρίως τα ψάρια, αλλά και ορισµένα 

καρκινοειδή και κεφαλόποδα καθώς επίσης και τα θαλάσσια θηλαστικά και οι 

θαλάσσιες χελώνες. Από τους οργανισµούς του νηκτού, τα ψάρια είναι οι πλέον 

προσαρµοσµένοι οργανισµοί στη θαλάσσια διαβίωση. Έχουν υδροδυναµικό σχήµα 

που τους προσφέρει ελάχιστη αντίσταση στο νερό και είναι εξαιρετικά ευκίνητοι. 

Κινούνται µε κυµατοειδείς κινήσεις κυρίως του πίσω µέρους τους ενώ τα πτερύγια 

τους εξυπηρετούν την ισορροπία και την αλλαγή κατεύθυνσης. Σηµαντική 

προσαρµογή αποτελεί η νηκτική κύστη που µπορεί να γεµίζει µε αέρα βοηθώντας την 

κάθετη µετακίνηση των ψαριών.  

Μία εικόνα για τους οργανισµούς που ζουν στη θάλασσα µπορούµε να 

αποκτήσουµε αν µελετήσουµε τα κελύφη και άλλα αποµεινάρια οργανισµών που 

ξεβράζονται από τα κύµατα στις ακτές. Όλα αυτά τα αποµεινάρια αποτελούν την 

λεγόµενη θανατοκοινωνία. Έτσι πραγµατοποιώντας κάποιος µια απλή επίσκεψη σε 

µια ακτή µπορεί να βγάλει χρήσιµα συµπεράσµατα για τις κοινωνίες που συνθέτουν 

τα θαλάσσια οικοσυστήµατα.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί στη Μεσόγειο και στις ελληνικές 

θάλασσες φαινόµενα µετανάστευσης ειδών από τον Ινδικό ωκεανό µέσω της 

διώρυγας του Σουέζ. Τα φαινόµενα αφορούν τόσο ζωικούς όσο και φυτικούς 

οργανισµούς µε σχηµατισµό υποθαλάσσιων λιβαδιών από φύκη τα οποία 

προέρχονται από τον Ινδικό ωκεανό. 

Το θαλάσσιο περιβάλλον σήµερα επηρεάζεται έντονα από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Οι θάλασσες αποτελούν αποδέκτες των βιοµηχανικών, αστικών και 

γεωργικών λυµάτων µε αποτέλεσµα την ρύπανση των νερών. Επίσης έχουν αυξηθεί 

τα τελευταία χρόνια οι µολύνσεις υδάτων από µικροοργανισµούς που αναπτύσσονται 

σ’ αυτά. Αποτέλεσµα αυτών είναι η αλλοίωση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και η 

µείωση της βιοποικιλότητας µε εξαφάνιση πολλών ευαίσθητων ειδών και υπέρµετρη 

εξάπλωση άλλων τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά.  



Οικοσυστήµατα του ελληνικού χώρου (Κείµενα για τον µαθητή) 

 

 

∆ΑΣΗ 

 

Τα δάση είναι τα οικοσυστήµατα εκείνα όπου τα δέντρα και άλλα φυτά 

συζούν σε µια µεγάλη επιφάνεια, σε κοινωνική σχέση µεταξύ τους και σε απόσταση 

τέτοια ώστε να δηµιουργούν ένα ξεχωριστό περιβάλλον. Το βασικό πλεονέκτηµα για 

ένα δέντρο είναι ότι δέχεται πολύ φως απλά µε το να είναι ψηλότερο από τα άλλα 

φυτά. Στα δάση υπάρχει ένας συνεχής αγώνας για το φως. Τα νεαρά δέντρα πρέπει 

συχνά να περιµένουν να πέσει ή να πεθάνει ένα γέρικο δέντρο για να έχουν το φως 

που χρειάζονται για να µεγαλώσουν, ή πρέπει να εγκατασταθούν σε περιοχές χωρίς 

άλλα δέντρα. Έτσι οι σπόροι τους είναι εφοδιασµένοι µε αποθέµατα τροφής ή 

ταξιδεύουν µεγάλες αποστάσεις µε τη βοήθεια του ανέµου. Οι κλιµατικές και 

εδαφικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας ευνοούν την ανάπτυξη δασών σε 

όλη την έκτασή της, από την επιφάνεια της θάλασσας µέχρι τα 1800 - 2000 µ. 

υψόµετρο. Στην Ελλάδα τα δάση καταλαµβάνουν περίπου το 19% της έκτασής της. 

Όµως πριν 150 χρόνια η µισή περίπου Ελλάδα ήταν δασωµένη. Αυτή η σηµαντική 

µείωση της δασικής έκτασης στη χώρα µας οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη 

µακρόχρονη δράση του ανθρώπου, ο οποίος έχει περιορίσει την έκταση των δασών 

προκειµένου να αποκτήσει αγροτική και αστική γη. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα 

υπάρχει µεγάλη ποικιλία δασών. Αρκετές µάλιστα φορές τα δάση της είναι πολύ 

πυκνά. Η ποικιλία των ελληνικών δασών είναι µοναδική και δύσκολα συναντάται σε 

άλλες χώρες µε παρόµοια έκταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα µας συναντάµε 

εύκρατα δάση χαρακτηριστικά της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης (στη βόρεια 

Ελλάδα) ταυτόχρονα µε την παρουσία µεµονωµένων συστάδων τροπικών δέντρων 

(όπως το φοινικόδασος της ανατολικής Κρήτης). Τα περισσότερα ελληνικά δάση 

χαρακτηρίζονται ως µεσογειακά. Πρόκειται για οικοσυστήµατα που είναι 

προσαρµοσµένα σε ξηρά, ζεστά καλοκαίρια και σε ψυχρούς χειµώνες.  

 

 

Αξία και ρόλος δασών 
 

Η σηµασία των δασών είναι τεράστια. Τα δάση παράγουν το πολύτιµο για τη 

ζωή οξυγόνο και εµπλουτίζουν την ατµόσφαιρα µε αυτό. Συγκρατούν µεγάλες 

ποσότητες νερού και αυξάνουν τα αποθέµατά του στα βουνά. Παράλληλα 

προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση και εµποδίζουν τις πληµµύρες. Τέλος, 

αποτελούν µοναδική πηγή ξυλείας και άλλων πολύτιµων πρώτων υλών και 

προϊόντων, ενώ προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες για αναψυχή και εκπαίδευση.  

 

 

 

 



Απειλές - κίνδυνοι των δασών 
 

Σηµαντική απειλή για τα δάση αποτελούν συχνά τα έντοµα και οι διάφορες 

ασθένειες. Κάποια έντοµα ευθύνονται για την πτώση των φύλλων των δέντρων, ενώ 

κάποια άλλα µεταφέρουν ασθένειες που καταστρέφουν τα δέντρα. Άλλες ασθένειες 

των δέντρων προκαλούνται από την ξηρασία ή το κρύο, από πλεόνασµα ή έλλειµµα 

διαφόρων θρεπτικών συστατικών αλλά και από τον καπνό και τα διάφορα αέρια που 

υπάρχουν στην ατµόσφαιρα.  

Μεγαλύτερο κίνδυνο για τα δάση αποτελούν όµως οι διάφορες ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και οι καταπατήσεις που τις 

ακολουθούν, η υπερβόσκηση και η ανεξέλεγκτη βοσκή ιδιαίτερα µετά από πυρκαγιά, 

το ανεξέλεγκτο κυνήγι και η λαθραία υλοτοµία αποτελούν σοβαρές απειλές για τα 

δάση και για τα είδη φυτών και ζώων που ζουν σ' αυτά.  

 

 

Τύποι δασών 

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι δασών ανάλογα µε το υψόµετρο, τις βροχές, το 

έδαφος και την επίδραση του ανθρώπου. Γενικά τα δάση διακρίνονται σε κατηγορίες 

ανάλογα µε τον τύπο των δέντρων που επικρατούν σ' αυτά. Υπάρχουν δάση µε πεύκα 

που έχουν σπέρµατα που αντέχουν στη φωτιά, φυλλοβόλα δάση µε δέντρα που 

ρίχνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο, αλλά βγάζουν πλατιά φύλλα την άνοιξη για να 

µαζεύουν περισσότερο φως, και δάση κωνοφόρων (π.χ. έλατα) µε φύλλα που 

αντέχουν στο κρύο. Υπάρχουν βέβαια και µικτά δάση. Τα νεκρά πεσµένα φύλλα στα 

φυλλοβόλα δάση αποσυντίθενται από µύκητες, βακτήρια και ζώα του εδάφους και τα 

θρεπτικά συστατικά τους επιστρέφουν στο έδαφος. Το ίδιο συµβαίνει µε τα νεκρά 

δέντρα και τα πεσµένα κλαδιά. Όταν τα δέντρα έχουν φύλλα η φυλλωσιά τους 

σκιάζει το έδαφος περιορίζοντας τους τύπους των φυτών που µπορούν να 

φυτρώσουν. Η πυκνή φυλλωσιά των κωνοφόρων δίνει µια βαθιά σκιά που διαρκεί 

όλο το χρόνο καθώς αυτά δεν ρίχνουν τα φύλλα τους το χειµώνα. Η σκοτεινιά είναι 

χαρακτηριστική στα κωνοφόρα δάση και το αποτέλεσµα είναι η απουσία φυτών κάτω 

από αυτά. Τα κωνοφόρα φυτρώνουν καλά και σε φτωχά εδάφη. Η χλωρίδα των 

ελληνικών δασών είναι πολύ πλούσια. Πολλά είναι τα σπάνια και ενδηµικά είδη 

δέντρων που απαντώνται εδώ, όπως το κεφαλλονίτικο έλατο, το ρόµπολο, και η 

αµπελιτσιά, καθώς και δέντρα που εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη αλλά η χώρα 

µας αποτελεί το νοτιότερο άκρο της εξάπλωσής τους. Τέτοια είναι το δασικό πεύκο, η 

ερυθρελάτη και η οξιά. 

Ένας ενδιαφέρων τύπος δάσους, που δυστυχώς εµφανίζει συνεχή υποβάθµιση 

λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, είναι το παραποτάµιο δάσος. Στη χώρα µας 

τέτοια δάση έχουν αποµείνει σε λίγες περιοχές (π.χ. Στρυµώνας, Νέστος). Στα δάση 

αυτά συναντάµε φυλλοβόλα δέντρα όπως είναι οι λεύκες, οι βελανιδιές και οι ιτιές, το 

χαρακτηριστικότερο όµως δέντρο των παραποτάµιων δασών είναι ο πλάτανος.  

 



Τα ζώα στα δάση 

 

Η φυλλωσιά των δέντρων στα δάση είναι τροφή για θηλαστικά, πουλιά και 

κάµπιες. Τα κλαδιά προσφέρουν προστασία και στήριξη στις φωλιές. Κούτσουρα και 

πεσµένοι κορµοί φιλοξενούν µικρά θηλαστικά όπως σκίουρους καθώς επίσης ερπετά 

(σαύρες και φίδια) και αµφίβια (σαλαµάνδρες) που αναζητούν την τροφή τους. Σε 

σάπια δέντρα υπάρχουν πολλά ασπόνδυλα, όπως σκαθάρια. Τα φύλλα είναι 

καταφύγιο για πολλά µικρά θηλαστικά και ασπόνδυλα. Στα ξέφωτα και στα 

µονοπάτια το φως που περνά βοηθά να αναπτυχθούν διάφορα φυτά που µε τη σειρά 

τους είναι τροφή για διάφορα έντοµα όπως οι πεταλούδες. Στα δάση των κωνοφόρων 

όσο η φυλλωσιά τους µεγαλώνει σκιάζει τα άλλα φυτά και τους θάµνους 

αποκλείοντας έτσι πολλά είδη ζώων. Προσφέρει όµως προστασία από τον αέρα και 

τη βροχή και εκεί καταφεύγουν πολλά πουλιά και κάποια θηλαστικά. Στην Ελλάδα 

ακόµα και σήµερα ζουν στα δάση µεγάλα θηλαστικά όπως ελάφια, αγριογούρουνα, 

λύκοι, αγριόγατοι και αρκούδες. 



ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ (ΦΡΥΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙ) 

 

Συγκροτούνται από χαµηλούς και ψηλούς θάµνους µε σκληρά, ή ακανθώδη, 

µικρά φύλλα. Έχουν µεγάλη ποικιλία αγριολούλουδων και µικρών ζώων. Βρίσκονται 

σε πέντε αποµακρυσµένες περιοχές του κόσµου, δηλαδή στη Μεσόγειο, στην 

Καλιφόρνια, στη Χιλή, στη Νότια Αφρική και στη νότια Αυστραλία. Πρόκειται για 

περιοχές που έχουν το ίδιο γεωγραφικό πλάτος είτε βρίσκονται στο βόρειο είτε στο 

νότιο ηµισφαίριο. Σε αυτές τις περιοχές επικρατεί παρόµοιος τύπος κλίµατος που 

χαρακτηρίζεται από ξηρά καλοκαίρια και υγρούς ήπιους χειµώνες. Είναι περιοχές 

σχετικά πλούσιες σε αριθµό ειδών ενώ έντονη είναι η παρουσία ενδηµικών ειδών. Το 

έδαφός τους είναι φτωχό και συχνά πετρώδες. Η ανθρώπινη επέµβαση είναι έντονη 

για αιώνες και οι πυρκαγιές είναι συχνές, όµως πολλά φυτά είναι προσαρµοσµένα στη 

φωτιά. 

Η ετήσια βροχόπτωση στο µεσογειακού τύπου κλίµα κυµαίνεται µεταξύ 275 

έως 975mm. Στις πιο υγρές περιοχές αναπτύσσονται πυκνές αείφυλλες 

φυτοκοινότητες θάµνων που συνιστούν την µακία βλάστηση ενώ στις πιο ξηρές 

περιοχές φύονται αραιές θαµνοσυστάδες µε έντονη την παρουσία ποωδών φυτών οι 

οποίες συνιστούν τα φρύγανα.  

 

 

Μακία 
 

Η µακία βλάστηση είναι ένας τύπος βλάστησης που αποτελείται από πολύ 

πυκνούς θάµνους των οποίων το ύψος φτάνει µέχρι και τα 2 µέτρα. Οι θάµνοι αυτοί 

βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο µε τα κλαδιά του ενός να εισχωρούν µέσα 

στα κλαδιά του άλλου σχηµατίζοντας έτσι µια πολύ πυκνή µορφή βλάστησης σχεδόν 

αδιαπέραστης. Από αυτές τις περιοχές απουσιάζουν συνήθως τα µικρά ποώδη φυτά 

τα οποία τα συναντάµε µόνο όταν η βλάστηση είναι αραιή. Είναι µια πολύ 

διαδεδοµένη µορφή βλάστησης στις περιοχές που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο 

Θάλασσα. Στην Ελλάδα συναντάται σε χαµηλά υψόµετρα από το επίπεδο της 

θάλασσας έως τα 700 m περίπου (σε νοτιότερες περιοχές παρατηρείται και σε 

µεγαλύτερα υψόµετρα όπως π.χ. έως 1000 m στην Κρήτη). Εξαπλώνεται κυρίως στα 

νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην παράκτια Θράκη, 

στη Χαλκιδική στο Πήλιο, στα χαµηλά υψόµετρα του Ολύµπου ενώ πιο σποραδικά 

απαντώνται στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. 

Τα κυρίαρχα φυτά της µακίας βλάστησης είναι οι σκληρόφυλλοι και 

αείφυλλοι θάµνοι. Το φύλλωµά τους αποτελείται από σχετικά πλατιά φύλλα τα οποία 

διατηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα πιο κοινά είδη φυτών που αποτελούν 

τη µακία είναι το πουρνάρι, η κουµαριά, ο σχίνος, η αριά, τα ρείκια, η µυρτιά, η 

αγριελιά κ.α. Όταν µέσα στις περιοχές της µακίας βλάστησης υπάρχουν υγρά µέρη 

όπως όχθες χειµάρρων συναντάται και η πικροδάφνη και η λυγαριά. 

Στις περιοχές που εξαπλώνονται τα µακί, το καλοκαίρι έχει πολύ ξηρασία γι’ 

αυτό οι θάµνοι αυτοί έχουν πολύ βαθιές ρίζες που τους εξασφαλίζουν συνεχή παροχή 



νερού και θρεπτικών στοιχείων τη δύσκολη αυτή περίοδο. Επίσης τα φύλλα τους 

είναι ειδικά κατασκευασµένα µε πολύ παχιά επιδερµικά στρώµατα ώστε να 

περιορίζονται στο ελάχιστο οι απώλειες νερού. 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τη µακία βλάστηση είναι οι συχνές πυρκαγιές, σε 

συνδυασµό µε τη βόσκηση των κτηνοτροφικών ζώων και την υλοτοµία. Τα φυτά της 

µακί βλάστησης έχουν την ικανότητα να αναγεννώνται πολύ γρήγορα µετά τη φωτιά 

και το οικοσύστηµα να επανέρχεται πολύ σύντοµα σε φυσιολογικά επίπεδα. Αν όµως 

σ’ αυτό το κρίσιµο στάδιο µετά τη φωτιά βοσκηθούν πολύ τότε καταστρέφονται τα 

νεαρά βλαστάρια των θάµνων. Το έδαφος δεν συγκρατείται πια από τα φυτά και 

παρασύρεται από τις βροχές µε αποτέλεσµα το οικοσύστηµα να υποβαθµίζεται. Έτσι 

το καλύτερο που µπορεί να γίνει για ένα µακί οικοσύστηµα µετά από φωτιά είναι να 

το αφήσουµε να ανακάµψει µόνο του χωρίς καµία παρέµβαση.  

Πολλοί µάλιστα πιστεύουν ότι η µακία βλάστηση δεν είναι µια φυσική µορφή 

βλάστησης αλλά ότι σε ορισµένες περιοχές έχει προέλθει από υποβάθµιση δασικών 

εκτάσεων.  

 

 

Τα ζώα στα µακί 

 

Τα µακί φιλοξενούν πολλά ζώα, ακόµα και µεγάλα θηλαστικά όπως την 

αλεπού, το τσακάλι και σπανιότερα το λύκο, καθώς προσφέρουν καταφύγια µέσα στο 

πυκνό φύλλωµά τους ή κάτω από το στρώµα των πεσµένων φύλλων τους.  

Η συχνή παρουσία µιας σηµαντικής φυτικής στρωµνής (ξερά φύλλα που 

πέφτουν στο έδαφος) κάτω από το φύλλωµα των θάµνων, δηµιουργεί ιδανικά 

καταφύγια για την πλούσια εδαφοπανίδα, δηλαδή αποικοδοµητές όλων των 

κατηγοριών, φυτοφάγα και σαρκοφάγα έντοµα και αράχνες θηρευτές. Οι τελευταίες 

δεν περιορίζονται στο έδαφος, αλλά υφαίνουν τους ιστούς τους στους θάµνους 

παγιδεύοντας ιπτάµενα έντοµα. Οι αποικοδοµητές έχουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο 

στα οικοσυστήµατα επειδή αποικοδοµούν την οργανική ύλη των πεσµένων φύλλων 

και των νεκρών ζώων σε ανόργανη έτσι ώστε τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται 

σε αυτή να µπορούν να προσληφθούν από τα φυτά  

Κατά την καλοκαιρινή ξηρασία πολλά είδη της εδαφοπανίδας τρυπώνουν 

µέσα στο χώµα όπου υπάρχει µεγαλύτερη υγρασία, ενώ άλλα ζουν µόνιµα κάτω από 

το έδαφος όπως οι γαιοσκώληκες. Μερικά περνούν ένα στάδιο του κύκλου ζωής τους 

µέσα στο χώµα όπως ορισµένα σκαθάρια όταν βρίσκονται στο στάδια της κάµπιας. 

Τέλος µερικά δεν µεταναστεύουν στο χώµα επειδή µπορούν να µειώνουν τις 

απώλειες νερού κατά την ξηρή περίοδο. 

Οι σαύρες επίσης και τα φίδια βρίσκουν τη λεία τους στα ξέφωτα και 

αναπαύονται σε σκιερά µέρη τις ζεστές ώρες του καλοκαιριού. Πολλά πουλιά 

φωλιάζουν στα κλαδιά ή στη βάση των θάµνων. Πολλά θηλαστικά, όπως τρωκτικά, 

ασβοί, κουνάβια, λαγοί, βρίσκουν επίσης κατάλληλα καταφύγια.  

 



Φρύγανα 
 

Τα φρύγανα σε σχέση µε τη µακία αποτελούν πιο χαµηλή και αραιή 

βλάστηση. Τα κυρίαρχα φυτά στα φρύγανα είναι νανώδεις και αποστρογγυλεµένοι 

θάµνοι µε µικρά φύλλα των οποίων το ύψος δεν ξεπερνά το µισό µέτρο. Συνήθως 

πρόκειται για αγκαθωτούς ή αρωµατικούς θάµνους οι οποίοι δεν προτιµούνται για 

βόσκηση από κτηνοτροφικά ζώα, όπως το θυµάρι, η ασπαλαθιά, η αστοιβή, η 

ασφάκα, οι λαδανιές κ.α.  

Επίσης λόγω του ότι η βλάστηση είναι αραιή είναι έντονη η συνύπαρξη µιας 

µεγάλης ποικιλίας µικρότερων ετήσιων φυτών (πόες) ανάµεσα στους θάµνους τα 

οποία κατά την ξηρή περίοδο µαραίνονται και διατηρούν την ύπαρξή τους 

σχηµατίζοντας υπόγειους βολβούς, κονδυλώµατα, ριζώµατα ή µε τη µορφή 

σπερµάτων. Συνηθέστερα από τα βολβόφυτα είναι ο ασφόδελος και η 

σκυλοκρεµµύδα.  

Την άνοιξη ανθίζουν τα περισσότερα φυτά στα φρυγανικά οικοσυστήµατα µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός πολύχρωµου και ιδιαίτερα ελκυστικού τάπητα µε 

ευχάριστο άρωµα.  

Είναι όπως και τα µακί πολύ διαδεδοµένα στις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο 

Θάλασσα. Στην Ελλάδα καλύπτουν περίπου το 13% της έκτασής της και είναι ο 

επικρατέστερος τύπος φυσικών οικοσυστηµάτων που συναντάµε στην Κρήτη και στα 

νησιά του νότιου Αιγαίου. Τα βρίσκουµε από το επίπεδο της θάλασσας, κοντά στις 

παραλίες, στα πεδινά ανάµεσα στις καλλιέργειες και στις πλαγιές των λόφων και των 

βουνών µέχρι και την ορεινή ζώνη. Στην ηπειρωτική Ελλάδα τα φρύγανα απαντώνται 

στη Βοιωτία, στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και, σε πιο περιορισµένες εκτάσεις 

και σε άλλες περιοχές της χώρας µέχρι 800 µέτρα υψόµετρο. 

Τα φρύγανα έχουν µεγαλύτερη εξάπλωση σε πιο θερµές και ξηρές περιοχές 

απ’ ότι τα µακί. Έτσι υπάρχουν σε περιοχές µε έντονη καλοκαιρινή ξηρασία, όπου 

δύσκολα µπορεί να αναπτυχθεί άλλη βλάστηση. ∆εν χαρακτηρίζονται από βαθύ και 

εκτεταµένο ριζικό σύστηµα. Κατά την ξηρή περίοδο του έτους τα κυρίαρχα φυτά 

µειώνουν τις απώλειες νερού µειώνοντας τη συνολική επιφάνεια των φύλλων του. 

Συγκεκριµένα το καλοκαίρι ρίχνουν τα µεγάλα χειµωνιάτικα φύλλα που έχουν και 

βγάζουν άλλα µικρότερα και λιγότερα σε αριθµό. Έτσι το νερό που χάνεται από την 

επιφάνεια των φύλλων κατά τη διαπνοή είναι λιγότερο. Το φαινόµενο καλείται 

εποχιακός διµορφισµός και είναι κύριο χαρακτηριστικό των φρυγάνων.  

Τα φρύγανα απαντώνται κυρίως σε περιοχές µε φτωχά εδάφη µε χαµηλή 

βροχόπτωση και έντονη ξηρασία κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Συχνά όµως η 

παρουσία των φρυγάνων οφείλεται σε δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως οι 

πυρκαγιές, η υλοτοµία και η βόσκηση. Συνήθως είναι τα πρώτα που θα εµφανιστούν 

σε εγκαταλελειµµένες καλλιέργειες και σε καµένες εκτάσεις. 

Τα φρύγανα είναι πολύ καλά προσαρµοσµένα στη φωτιά. Τα σπέρµατα τους 

αντέχουν στη φωτιά και γι’ αυτό δεν επηρεάζονται από πυρκαγιές, ενώ έχει 

παρατηρηθεί αυξηµένη φύτρωση σπερµάτων µετά τη φωτιά. Έτσι µετά τις πρώτες 



βροχές αρχίζει η φύτρωση των σπερµάτων των ποωδών φυτών και το οικοσύστηµα 

επανέρχεται πολύ σύντοµα.  

Αν όµως οι πυρκαγιές είναι συχνές και συνδυαστούν µε υπερβόσκηση των 

ποωδών φυτών στα πρώτα στάδια µετά τη φωτιά τότε το οικοσύστηµα µπορεί να 

υποβαθµιστεί πάρα πολύ. Μειώνονται σηµαντικά τα φυτά τα οποία συγκρατούν το 

χώµα µε αποτέλεσµα να παρασύρεται από τις καταρρακτώδης βροχές. Η ποιότητα 

της γης υποβαθµίζεται και το οικοσύστηµα πολύ δύσκολα επανέρχεται. Κάτω από 

τέτοιες συνθήκες µπορεί ένα φρυγανικό οικοσύστηµα να οδηγηθεί σε σταδιακά σε 

ερηµοποίηση.  

 

 

Τα ζώα στα φρύγανα 

 

Τα ζώα που κατοικούν στα φρύγανα ζουν συνήθως στο έδαφος, ή κρύβονται 

κάτω από τις πέτρες και δραστηριοποιούνται κυρίως την υγρή περίοδο. Τα έντονα 

χρώµατα των ανθισµένων φυτών την άνοιξη προσελκύουν τους επικονιαστές τους, τα 

έντοµα, που βγαίνουν εκείνη την εποχή από τη διάπαυσή τους. Τα αρωµατικά φυτά 

τραβούν τις µέλισσες που παράγουν το µέλι. Οι αποικοδοµητές του εδάφους 

(αρθρόποδα), και τα σαλιγκάρια ενεργοποιούνται µε τα πρωτοβρόχια του 

φθινοπώρου.  

Συχνές είναι οι µετακινήσεις κάποιων ζωικών οµάδων βαθιά στο χώµα κατά 

το καλοκαίρι για να αποφύγουν την έντονη ξηρασία, ενώ κάποιες οµάδες πέφτουν σε 

αδράνεια (διαθέριση).  

Τα περισσότερα ερπετά που συναντώνται στα φρυγανικά οικοσυστήµατα 

δραστηριοποιούνται τις θερµές εποχές ή ακόµη τις ώρες µε ηλιοφάνεια το χειµώνα. 

Τα αρπακτικά πουλιά επισκέπτονται περιστασιακά τα φρύγανα, ενώ διάφορα 

τρωκτικά, ο ασβός, καθώς και άλλα µικρά θηλαστικά συχνά παρατηρούνται στις 

θαµνώδεις συστάδες των φρυγάνων.  

 

 

Παράρτηµα 

 

Παράδειγµα ερηµοποίησης αποτελούν στην Ελλάδα οι έρηµοι ασφοδέλων που 

απαντούν στη Θεσσαλία. Η υποβάθµιση στις περιοχές αυτές οφείλεται στην συνεχή 

βόσκηση συνδυασµό µε τις συχνές πυρκαγιές. Η συχνή δράση της φωτιάς έχει σαν 

αποτέλεσµα το κάψιµο των ξυλωδών θάµνων που δεν είναι κατάλληλοι για βοσκή και 

την παράλληλη αύξηση της ανάπτυξης των ποωδών φυτών τα οποία είναι κατάλληλα 

για βοσκή. Τελικά το οικοσύστηµα υποβαθµίζεται πάρα πολύ και τα µόνα φυτά που 

αντέχουν αυτή την πίεση είναι οι ασφόδελοι λόγω του ότι διαθέτουν υπόγεια 

ανθεκτικά όργανα, τους κονδύλους. Αποτέλεσµα αυτού είναι να απαντούν σε µεγάλες 

πυκνότητες. Γενικότερα όµως τα φυτά του οικοσυστήµατος δεν επαρκούν ώστε να 

εµποδίσει την διάβρωση του εδάφους µε αποτέλεσµα το οικοσύστηµα να καταρρέει 

και πολύ δύσκολα επανέρχεται.  



ΑΛΠΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

Τα αλπικά οικοσυστήµατα απαντώνται σε ψηλά υψόµετρα στις ορεινές 

περιοχές πάνω από τα όρια εξάπλωσης των δασών. Στις περιοχές αυτές οι συνθήκες 

είναι εξαιρετικά δυσµενείς. Οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας είναι τεράστιες, η 

ηλιακή ακτινοβολία έντονη ενώ η περίοδος για την ανάπτυξη και άνθηση των φυτών 

είναι πολύ σύντοµη. Γι’ αυτό είναι αδύνατο να αναπτυχθούν δέντρα µε ψηλό κορµό. 

Στην Ελλάδα σε γενικές γραµµές τα όρια πάνω από τα οποία είναι αδύνατο να 

αναπτυχθούν δέντρα βρίσκονται γύρω στα 1800 m. Η περιοχή πάνω από τα δασοόρια 

και µέχρι το υψόµετρο των 2000 m χαρακτηρίζεται σαν υποαλπική ζώνη ενώ πάνω 

από αυτή αρχίζει η αλπική ζώνη. 

Τα αλπικά οικοσυστήµατα στην Ελλάδα απαντώνται σε ψηλά βουνά όπως 

είναι ο Όλυµπος, ο Σµόλικας, ο Γράµµος, τα Βαρδούσια, ο Ταύγετος, τα Λευκά όρη 

κ.α. 

Τα φυτικά είδη που απαντώνται στα αλπικά οικοσυστήµατα είναι λίγα σε 

αριθµό και κατάλληλα προσαρµοσµένα να αντέχουν τις ακραίες συνθήκες του 

περιβάλλοντος. Τα δέντρα είναι ελάχιστα και υπάρχουν µόνο στα κατώτερα όρια της 

υποαλπικής ζώνης. Οι θάµνοι αντιπροσωπεύονται από λίγα είδη τα οποία 

σχηµατίζουν χαµηλές συστάδες ή υπάρχουν διάσπαρτα πάνα από τη δασική ζώνη. 

Πιο κοινό είδος είναι το θαµνόκεδρο το αλπικό. Οι θάµνοι αυτοί συνήθως είναι 

χαµηλοί και έχουν στρεβλή µορφή για να προστατευτούν από τους ισχυρούς ανέµους 

που φυσούν στις περιοχές αυτές. Στα αλπικά οικοσυστήµατα ανάλογα µε τη σύσταση 

και µε την κλίση του εδάφους συναντάµε και διαφορετικά είδη φυτών. Έτσι όπου το 

έδαφος έχει πολλές πέτρες και εµφανίζει έντονες κλίσεις αναπτύσσονται 

χαρακτηριστικά φυτά τα πετρόφυτα. Αντίθετα όπου το έδαφος είναι σχεδόν επίπεδο 

αναπτύσσονται µεγάλα αλπικά λιβάδια αποτελούµενα κυρίως από ποώδη φυτά. Ενώ 

σε µερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να έχουµε το σχηµατισµό µικρών λιµνών.  

Τα φυτά στα αλπικά οικοσυστήµατα δεν υποφέρουν από την έλλειψη νερού, 

λόγω του ότι οι βροχές είναι πιο συχνές. Επίσης το λιώσιµο του χιονιού αποτελεί µία 

επιπλέον πηγή νερού. Υποφέρουν όµως από το δριµύ ψύχος, και τους σφοδρούς 

ανέµους που πνέουν στις περιοχές αυτές. Θερµαίνονται περισσότερο κατά τη 

διάρκεια της µέρας και ψύχονται περισσότερο τη νύχτα. Επίσης επικρατεί δριµύ 

ψύχος κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια του έτους ενώ τα καλοκαίρια είναι πολύ σύντοµα 

και κρύα. Έτσι η περίοδος στην οποία µπορούν να αναπτυχθούν τα φυτά είναι µικρή. 

Γι’ αυτούς τους λόγους επικρατούν στα αλπικά οικοσυστήµατα χαµηλές πολυετείς 

πόες οι οποίες µπορούν και περνούν την ψυχρή περίοδο κάτω από το χιόνι. Πολλά 

από αυτά σχηµατίζουν συµπαγείς τούφες όπου τα ξερά φύλλα σ’ αυτές προστατεύουν 

από τον αέρα και το κρύο τα υπόλοιπα. Επίσης µερικά από αυτά έχουν καλυµµένα τα 

φύλλα τους και τους βλαστούς τους µε πυκνό χνούδι που τα προστατεύει τόσο από 

την έντονη ηλιακή ακτινοβολία όσο και από τον παγετό.  

Οι πιο συχνές ανθρώπινες επιδράσεις στα αλπικά οικοσυστήµατα είναι οι 

πυρκαγιές και η υπερβόσκηση ειδικά σε περιοχές που δεν είναι δύσβατες και 

παρατηρούνται εκτεταµένα αλπικά λιβάδια. Σε πολλές περιοχές οι δράσεις αυτές 



έχουν σαν αποτέλεσµα την επέκταση της αλπικής βλάστησης σε περιοχές όπου 

κανονικά θα έπρεπε να καλύπτονται από δάση. ∆ηλαδή την µετατόπιση των δασικών 

ορίων προς τα κάτω. 

Στις αλπικές περιοχές συναντώνται πολλά φυτά που έχουν περιορισµένη 

γεωγραφική εξάπλωση. Τα φυτά αυτά ονοµάζονται ενδηµικά. Τα ενδηµικά φυτά τα 

συναντάµε συνήθως σε βραχώδεις και απόκρηµνες περιοχές και έχουν ιδιαίτερο 

επιστηµονικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα κινδυνεύουν από εξαφάνιση περισσότερο 

από άλλα φυτά. Πολλά φυτά επίσης που απαντούν στις αλπικές περιοχές έχουν 

φαρµακευτικό ενδιαφέρον.  

 

 

Τα ζώα στα αλπικά οικοσυστήµατα 

 

Ο αριθµός των ειδών ζώων που ζουν στις αλπικές περιοχές όπως συµβαίνει 

και µε τα φυτά είναι σχετικά µικρός. Ανάµεσα σ’ αυτά όµως συναντώνται είδη τα 

οποία είναι σπάνια όπως το αγριόγιδο που εξακολουθεί να ζει σε λίγα βουνά της 

Ελλάδας. Έχει κατάλληλες οπλές οι οποίες του επιτρέπουν να σκαρφαλώνει στα 

βράχια ενώ όταν περπατά στο µαλακό χιόνι τα δάκτυλά του ανοίγουν µε αποτέλεσµα 

να αυξάνει η επιφάνειά τους και να µη βουλιάζουν. Άλλα χαρακτηριστικά είδη 

θηλαστικών που ζουν στα αλπικά οικοσυστήµατα είναι ο σκαπτοποντικός και το 

αγριοκούνελο Στις αλπικές περιοχές επίσης απαντώνται πτηνά που είναι σπάνια ο 

χρυσαετός, ο γυπαετός και το όρνιο. Ζευγαρώνουν συνήθως το χειµώνα και οι 

νεοσσοί εκκολάπτονται την άνοιξη όπου υπάρχει αφθονία τροφής για να τους 

θρέψουν οι γονείς τους. Άλλα είδη πτηνών είναι η κιτρινοκαλιακούδα και η 

κοκκινοκαλιακούδα που εµφανίζουν ικανότητα πτήσης ακόµα και σε σφοδρές 

καταιγίδες. 

 Κατά τη θερµή περίοδο συναντώνται επίσης ερπετά όπως η Οχιά των 

λιβαδιών, ενώ όπου υπάρχουν ορεινές λιµνούλες οι πιο χαρακτηριστικοί κάτοικοί 

τους γίνονται οι αλπικοί Τρίτωνες.  

Από τα ασπόνδυλα έντονη είναι η παρουσία των εντόµων µε τα οποία 

πραγµατοποιείται και η επικονίαση πολλών φυτών. Πιο κοινή οµάδα είναι τα 

Κολεόπτερα (σκαθάρια) ενώ έντονη είναι η παρουσία των Ορθοπτέρων (ακρίδες) και 

των Λεπιδοπτέρων (πεταλούδες). Ανάµεσά τους απαντούν αρκετά σπάνια και 

ενδηµικά είδη µε ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον.  

 



ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

 

Οι υγρότοποι είναι περιοχές που καλύπτονται µόνιµα ή περιοδικά από νερό 

καθώς και περιοχές που δεν καλύπτονται ποτέ από νερό αλλά το υπόστρωµά τους 

είναι υγρό για µεγάλα διαστήµατα του έτους. Το νερό των υγροτόπων µπορεί να είναι 

στάσιµο ή τρεχούµενο, γλυκό, υφάλµυρο ή αλµυρό.  

Σαν την πιο απλή περίπτωση υγροτόπου µπορεί να χαρακτηριστεί ένας µικρός 

νερόλακκος που αν αργήσει να στεγνώσει είναι δυνατόν να αποικιστεί από κάποια 

φυτά ή ζώα τα οποία έχουν ανάγκη το υγρό περιβάλλον. Στον αντίποδα, υπάρχουν οι 

µεγάλοι, µόνιµοι και πολύ πιο σύνθετοι υγρότοποι. Για παράδειγµα, ο υγρότοπος της 

λίµνης Μικρής Πρέσπας στη δυτική Μακεδονία περιλαµβάνει την ίδια τη λίµνη, 

ρυάκια και ρέµατα που εκβάλουν σ' αυτή, υγρά λιβάδια, καλαµιώνες, αµµονησίδες 

κλπ.  

Έτσι υγρότοποι µπορεί να είναι: 

Ποτάµια, ρυάκια, πηγές, εκβολές και δέλτα ποταµών, λίµνες µόνιµες και 

εποχιακές, έλη, βάλτοι και τέλµατα, υγρά λιβάδια, καλαµιώνες, λιµνοθάλασσες, 

αλµυρά έλη, αλίπεδα επίπεδα, αµµονησίδες, θαλάσσιες παραλίες. Υπάρχουν επίσης 

και τεχνητοί υγρότοποι δηµιουργηµένοι από τον άνθρωπο, όπως είναι οι τεχνητές 

λίµνες φραγµάτων, οι ταµιευτήρες νερού, οι αποστραγγιστικές τάφροι, τα αρδευτικά 

κανάλια, οι αλυκές και οι ορυζώνες. 

 

Ρόλος και αξία των υγροτόπων 

 

Οι υγρότοποι είναι περιοχές πολύτιµες για τη διατήρηση της άγριας ζωής 

καθώς φιλοξενούν πολλά είδη φυτών και ζώων που αναπτύσσουν µεταξύ τους 

πολυάριθµες και πολύπλοκες σχέσεις. Ιδιαίτερα αποτελούν σηµαντικό καταφύγιο για 

τα πουλιά καθώς αυτά βρίσκουν εκεί τροφή, αναπαύονται κατά τις µεταναστεύσεις 

τους, φωλιάζουν ή ξεχειµωνιάζουν.  

Στους υγρότοπους εµπλουτίζονται τα υπόγεια αποθέµατα νερού και πολλές 

φορές, ιδιαίτερα οι καλαµιώνες, λειτουργούν σαν ένα τεράστιο φίλτρο που καθαρίζει 

το νερό. Επίσης οι υγρότοποι προστατεύουν τις γύρω περιοχές από τις πληµµύρες µια 

και αποθηκεύουν µεγάλες ποσότητες νερού. Πολλοί φυσικοί και τεχνητοί υγρότοποι 

χρησιµοποιούνται για το πότισµα των καλλιεργειών και την ύδρευση. 

Τα φυτά στους υγρότοπους δεσµεύουν την ηλιακή ενέργεια και συνθέτουν 

οργανικές ενώσεις που είναι η βάση της τροφής για πολλούς άλλους οργανισµούς.  

Στα υγρά λιβάδια βρίσκουν άφθονη τροφή πολλά εκτρεφόµενα ζώα, και σε 

πολλούς υγρότοπους γίνεται αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες και υδατοκαλλιέργειες. Επίσης 

οι υγρότοποι µε το να αποθηκεύουν ή να ελευθερώνουν θερµότητα ρυθµίζουν το 

κλίµα. 

Τέλος, οι υγρότοποι προσφέρουν στον άνθρωπο δυνατότητες για αναψυχή και 

εκπαίδευση. 

 

 



Κίνδυνοι 

 

Οι µεγαλύτεροι κίνδυνοι για τους υγρότοπους της χώρας µας είναι: 

• Η ρύπανση από αστικά, γεωργικά και βιοµηχανικά απόβλητα που 

οδηγεί σε υποβάθµιση της ποιότητας του νερού. 

• Οι εκτεταµένες αποξηράνσεις, αµµοληψίες, εκχερσώσεις, υπερβολικό 

ή/και παράνοµο κυνήγι, υλοτοµία και αλιεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα µας 

κατά τα τελευταία 80 χρόνια έχουν αποξηρανθεί το 60% των υγροτόπων. 

• Η έντονη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη καθώς και η αύξηση των 

καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας. 

 

 

Σηµαντικοί τύποι υγροτόπων 

 

Το νερό αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο στοιχείο των υγροτόπων. Έτσι, οι 

υγρότοποι διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε την κίνηση του 

νερού µέσα σ' αυτούς. 

 

 

Α. Υγρότοποι µε τρεχούµενο νερό 

 

Σ' αυτό τον τύπο υγροτόπων η κίνηση του νερού οφείλεται στην υψοµετρική 

διαφορά που υπάρχει µεταξύ των πηγών τους και των εκβολών τους. Το νερό ξεκινά 

από ψηλά σηµεία, σε λόφους ή βουνά, και κυλά µε µικρή ή µεγάλη ορµή προς 

χαµηλότερες περιοχές. Συνήθως εκβάλουν στη θάλασσα ή σε λίµνες. Καθ' όλη αυτή 

την πορεία, οι διάφορες παράµετροι του νερού (φυσικές, χηµικές, βιολογικές) 

µεταβάλλονται βαθµιαία, κυρίως λόγω της αλλαγής του υψοµέτρου και της κλίσης 

του εδάφους που έµµεσα επηρεάζουν τη θερµοκρασία και την ταχύτητα ροής του 

νερού. 

Τυπικοί υγρότοποι µε τρεχούµενα νερά είναι οι χείµαρροι, οι ρεµατιές και τα 

ποτάµια. 

 

Χείµαρροι 

Ως χείµαρροι θεωρούνται ποτάµια ή ρέµατα εποχιακής ροής. Το νερό των 

χειµάρρων ρέει συνήθως µε µεγάλη ταχύτητα και προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά 

από τις βροχές ή το λιώσιµο του χιονιού.  

 

Ρέµατα 

Τα ρέµατα έχουν νερό όλο το χρόνο, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο 

ανάλογα µε την εποχή. Το νερό των ρεµάτων προέρχεται από πηγές αλλά και από τις 

βροχές ή το λιώσιµο του χιονιού των βουνών. Κατά µήκος της κοίτης τους συχνά 

φύεται πυκνή υδρόβια βλάστηση.  

 



Ποτάµια 

Όπως τα ρέµατα έτσι και τα ποτάµια έχουν µόνιµα νερό, αλλά µεγαλύτερο 

µέγεθος τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Τα φυσικοχηµικά και βιολογικά 

χαρακτηριστικά των ποταµών αλλάζουν βαθµιαία όσο µετακινούµαστε από τις πηγές 

προς τις εκβολές τους. Εµφανίζουν δηλαδή υψοµετρική ζώνωση, που οφείλεται 

κυρίως στη µεταβολή του υψοµέτρου αλλά και της κλίσης του εδάφους, παράγοντες 

που επηρεάζουν τη θερµοκρασία και την ταχύτητα του νερού.  

 

 

Β. Υγρότοποι µε στάσιµο νερό 

 

Τα στάσιµα νερά δηµιουργούν διαφορετικές συνθήκες από αυτές των 

τρεχούµενων. Η απουσία κίνησης του νερού ευνοεί τη ύπαρξη πολλών ειδών 

υδρόβιας βλάστησης.  

Οι κυριότεροι τύποι υγροτόπων µε στάσιµο νερό είναι: 

 

 Λίµνες 

Οι λίµνες έχουν συχνά µεγάλη έκταση και βάθος, έχουν νερό καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους, ενώ σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να παγώνουν το χειµώνα. 

Μεγάλη επιφάνεια του νερού των λιµνών είναι πάντα ελεύθερη χωρίς να καλύπτεται 

από φυτά. Οι λίµνες διακρίνονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε την 

ποσότητα των θρεπτικών συστατικών και κατ' επέκταση της υδρόβιας βλάστησης που 

εµφανίζουν (ολιγοτροφικές, µεσοτροφικές, εύτροφες). Μια µεγάλη ποικιλία 

οργανισµών βρίσκει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στις λίµνες. Υπάρχουν 

οργανισµοί που ζουν στην επιφάνεια του νερού (π.χ. κάποια αρθρόποδα καθώς και 

επιπλέοντα φυτά), στις όχθες (π.χ. παρόχθια φυτικά είδη, παρυδάτια πουλιά), στα 

ανοιχτά νερά (π.χ. υδρόβια πουλιά), στον πυθµένα (π.χ. βενθικά ασπόνδυλα, ψάρια 

κλπ.). Ιδιαίτερη κατηγορία λιµνών αποτελούν οι αλπικές λίµνες. Αυτές σχηµατίζονται 

σε µεγάλο υψόµετρο πάνω στα βουνά και είναι ολιγοτροφικές. Το χειµώνα παγώνουν 

εντελώς, ενώ κατά το καλοκαίρι συναντάµε σ' αυτές χαρακτηριστικά φυτά και ζώα 

των µεγάλων υψοµέτρων. 

 

Εποχιακές λιµνούλες 

Είναι συνήθως µικρού µεγέθους και σχετικά ρηχές. Σχηµατίζονται από τα 

νερά των βροχών και από το λιώσιµο του χιονιού κατά τη διάρκεια του χειµώνα και 

της άνοιξης, ενώ στραγγίζουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εµφανίζουν 

χαρακτηριστική βλάστηση των στάσιµων νερών µε καλάµια, βούρλα και σκίρπους. 

Εκτός από τα φυτά φιλοξενούν µεγάλο αριθµό υδρόβιων ασπόνδυλων τα οποία 

αποτελούν την τροφή πολλών σπονδυλωτών (κυρίως αµφιβίων και ερπετών) που 

χρησιµοποιούν τις εποχιακές λιµνούλες για να αναπαραχθούν. Ιδιαίτερα στις νότιες 

περιοχές της χώρας µας, όπου η διαθεσιµότητα του νερού είναι περιορισµένη, οι 

εποχιακές λιµνούλες αποτελούν σηµαντικές περιοχές αναπαραγωγής για αρκετά είδη, 



συµβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών 

αυτών. 

 

Έλη 

Τα έλη (συµπεριλαµβάνονται οι βάλτοι και τα τέλµατα) καλύπτονται είτε 

µόνιµα είτε εποχιακά από νερό, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά ρηχό. 

Καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό ή εντελώς από πυκνή υδρόβια βλάστηση. Σε γενικές 

γραµµές, οι συνθήκες και η ζωή στα έλη µοιάζει µ'αυτή των ρηχών τµηµάτων των 

λιµνών.  

 

Λιµνοθάλασσες και παράκτιοι υγρότοποι 

Τυπικές µορφές παράκτιων υγροτόπων αποτελούν οι λιµνοθάλασσες, οι 

εκβολές των ποταµιών και τα 'δέλτα'. Οι λιµνοθάλασσες είναι ρηχές λίµνες µε 

υφάλµυρο ή αλµυρό νερό που επικοινωνούν (µόνιµα ή περιοδικά) µε τη θάλασσα 

µέσω στενού υδάτινου δίαυλου. Στις εκβολές και στα 'δέλτα' των ποταµών, το γλυκό 

νερό αναµιγνύεται µε το νερό της θάλασσας. Στις περιοχές αυτές συναντάµε φυτά και 

ζώα που είναι προσαρµοσµένα στις συνθήκες αυξηµένης αλατότητας που επικρατούν 

τόσο στο νερό όσο και στο έδαφος της ευρύτερης περιοχής. Οι παράκτιοι υγρότοποι 

χαρακτηρίζονται από αυξηµένη βιοποικιλότητα ασπόνδυλων, ψαριών και κυρίως 

πουλιών. 

 

 

Τα φυτά των υγροτόπων 

 

Οι υγρότοποι εµφανίζουν µια µεγάλη ποικιλία τύπων βλάστησης µε πλούσια 

χλωρίδα. Αντιπροσωπευτικά είδη φυτών των υγροτόπων µε τρεχούµενο νερό είναι οι 

ιτιές, τα πλατάνια, οι λεύκες, τα καλάµια. Στα χαµηλά και προς τις εκβολές τµήµατα 

των ποταµών καθώς και στις λίµνες εµφανίζονται είδη χαρακτηριστικά των στάσιµων 

νερών. Σηµαντικότερα είδη είναι το αγριοκάλαµο, οι ψάθες, τα βούρλα, οι σκίρποι, 

τα νούφαρα και το µυριόφυλλο. 

  

 

Τα ζώα των υγροτόπων 

 

Οι υγρότοποι, εκτός από τα φυτά, φιλοξενούν µεγάλη ποικιλία ζώων. Η 

πανίδα των υγροτόπων αποτελείται από είδη που ζουν αποκλειστικά στο νερό (π.χ. τα 

ψάρια), είδη που περνούν κάποιο στάδιο της ζωής τους µέσα στο νερό (προνύµφες 

ασπόνδυλων, αµφίβια κ.ά.) και είδη που τρέφονται, αναπαράγονται και φωλιάζουν 

στους υγρότοπους (π.χ. πουλιά). Η πανίδα των ασπονδύλων αριθµεί δεκάδες χιλιάδες 

είδη, αποτελώντας κατά συνέπεια την πλουσιότερη των υγροτόπων. Τα ασπόνδυλα 

αποτελούν βασική τροφή για πολλά άλλα ζώα και κυρίως για τα παρυδάτια πουλιά. 

Οι σηµαντικότεροι αντιπρόσωποι των ασπόνδυλων που συναντάµε στους υγρότοπους 

είναι: υδρόβια σαλιγκάρια, δίθυρα µαλάκια, υδρόβια σκαθάρια, λιβελλούλες, 



κουνούπια καθώς και πολλά µικροσκοπικά είδη που αποτελούν το ζωοπλαγκτόν. 

Όσον αφορά την πανίδα των σπονδυλωτών, στους υγρότοπους της Ελλάδας 

συναντάµε ψάρια, ερπετά και αµφίβια, πουλιά και θηλαστικά. Τουλάχιστον 110 είδη 

ψαριών του γλυκού νερού έχουν καταγραφεί στη χώρα µας. Επίσης πολλά είδη που 

ζουν σε αλµυρό και υφάλµυρο νερό χρησιµοποιούν τους υγρότοπους σε κάποιο 

στάδιο της ζωής τους. Είναι σηµαντικό ότι περίπου το 1/3 των ψαριών των γλυκών 

νερών της χώρας µας, είναι ενδηµικά είδη, δηλαδή υπάρχουν µόνο σε συγκεκριµένες 

περιοχές της χώρας µας και πουθενά αλλού στον κόσµο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

πολλά από αυτά τα είδη είναι απειλούµενα µε εξαφάνιση. Άλλα χαρακτηριστικά 

ψάρια των υγροτόπων µας είναι οι πέστροφες, οι κυπρίνοι και τα τσιρόνια. Τα 

αµφίβια και τα ερπετά αφθονούν τόσο σε µεγάλους όσο και σε µικρούς υγρότοπους. 

Οι κύριοι αντιπρόσωποι των αµφιβίων είναι οι βάτραχοι, οι φρύνοι και οι τρίτωνες, 

ενώ των ερπετών είναι οι νεροχελώνες και τα νερόφιδα. Μια σηµαντική οµάδα 

σπονδυλωτών που συναντάµε στους υγρότοπους είναι τα πουλιά. Τουλάχιστον 138 

είδη πουλιών της Ελλάδας εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τους υγρότοπους. 

Μερικά παγκοσµίως απειλούµενα είδη, όπως ο αργυροπελεκάνος και η λαγγόνα, 

φωλιάζουν σε υγρότοπους της χώρας µας (Πρέσπες, Αµβρακικός, Κερκίνη), ενώ η 

λεπτοµύτα παρατηρείται στο δέλτα του Έβρου συχνότερα από ότι σε οποιαδήποτε 

άλλη περιοχή της Ευρώπης. Άλλα χαρακτηριστικά πουλιά των ελληνικών υγροτόπων 

είναι οι ερωδιοί, οι χαλκόκοτες, οι πάπιες, οι τσικνιάδες, οι αβοκέτες, οι φαλαρίδες, 

τα βουτηχτάρια, οι θαλασσαετοί, οι ψαραετοί, κ.α. Το χαρακτηριστικότερο θηλαστικό 

των υγροτόπων µας είναι η βίδρα, και βρίσκεται όπου υπάρχει καθαρό νερό, πλούσια 

παρόχθια βλάστηση και άφθονη τροφή. Η ύπαρξή της αποτελεί ένδειξη καθαρού και 

υγιούς υγροτόπου. Είναι από τα πρώτα είδη που εξαφανίζονται όταν το νερό ρυπανθεί 

από βαριά µέταλλα και χλωριωµένα ζιζανιοκτόνα. Αν και η χώρα µας φιλοξενεί τους 

µεγαλύτερους πληθυσµούς βίδρας στην Ευρώπη, οι πληθυσµοί της µειώνονται και 

συναντάται όλο και σπανιότερα καθώς η ρύπανση αυξάνει. Άλλα θηλαστικά που 

συναντώνται στους υγρότοπους είναι ο λαγόγυρος στα δέλτα των ποταµιών της 

βόρειας Ελλάδας, ο νεροβούβαλος (Κερκίνη, εκβολές Γαλλικού, Πρέσπα) καθώς και 

µη υγροτοπικά είδη (κυρίως στις παρυφές υγροτόπων) όπως το τσακάλι (ένα από τα 

σπανιότερα πλέον θηλαστικά στην Ευρώπη) και ο λύκος. 

 



ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Με τον όρο 'ακτή' εννοούµε την περιοχή εκείνη που εντοπίζεται στα όρια 

µεταξύ της στεριάς και της θάλασσας. Ειδικότερα, ως ακτή θεωρείται η ζώνη που 

εκτείνεται µεταξύ του κατώτερου σηµείου της στεριάς, που αποκαλύπτεται από το 

θαλασσινό νερό, και του ανώτερου σηµείου της που επηρεάζεται επίσης από το 

θαλασσινό νερό. Παράγοντες όπως η παλίρροια, τα θαλάσσια ρεύµατα, ο κυµατισµός 

αλλά και οι κλιµατικές αλλαγές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες, διαµορφώνουν τα 

χαρακτηριστικά των ακτών. 

Η Ελλάδα διαθέτει ακτογραµµή που ξεπερνά σε µήκος τα 16000 χλµ. 

Συγκριτικά αναφέρουµε ότι η Γαλλία µε τετραπλάσια έκταση από τη χώρα µας 

διαθέτει ακτογραµµή µήκους 5500 χλµ. Αυτό οφείλεται στο έντονο ανάγλυφο του 

Ελλαδικού χώρου και στις χιλιάδες των νησιών και νησίδων που υπάρχουν στις 

θάλασσες της χώρας µας.  

Τα παράκτια οικοσυστήµατα χωρίζονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία αποτελείται από τις βραχώδεις και πετρώδεις ακτές ενώ η δεύτερη από τις 

παραλίες. Οι παραλίες διακρίνονται στις ιλυώδεις, χαλικώδεις και αµµώδεις παραλίες. 

Ένας ιδιαίτερος και σηµαντικός τύπος παράκτιου οικοσυστήµατος είναι οι αµµοθίνες. 

 

 

Τύποι παράκτιων οικοσυστηµάτων 

 

Α. Βραχώδεις και πετρώδεις ακτές 

 

Βραχώδεις και πετρώδεις ακτές συναντώνται στις περιοχές εκείνες όπου το 

γεωλογικό υπόστρωµα αντέχει στις διαβρωτικές δυνάµεις της θάλασσας, της βροχής 

και του ανέµου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι οργανισµοί που συναντώνται εδώ να 

ζουν είτε προσκολληµένοι ή να κινούνται ελεύθερα πάνω στο βραχώδες υπόστρωµα. 

Ο τύπος αυτός των ακτών διαβαθµίζεται περαιτέρω σε ζώνες ανάλογα µε την 

επίδραση του θαλάσσιου νερού. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση 

διαφορετικών οργανισµών στις επιµέρους ζώνες. Στο ανώτερο τµήµα της ακτής, το 

οποίο δεν καλύπτεται από νερό αλλά ενίοτε διαβρέχεται από σταγονίδια νερού λόγω 

του κυµατισµού (υπερπαράλια ζώνη), φυτρώνουν ανθεκτικά στην αλατότητα χερσαία 

φυτά κυρίως σε σχισµές και κοιλότητες των βράχων. Χαρακτηριστικό φυτό των 

ελληνικών βραχωδών ακτών είναι ο Θαλασσόγαµπρος. Όταν η ακτή είναι απότοµη 

και µε αρκετό ύψος, προσφέρει ασφαλές καταφύγιο για πολλά είδη πουλιών, τα οποία 

φωλιάζουν επίσης σε σχισµές ή κοιλότητες των βράχων. Χαρακτηριστικά πουλιά των 

ελληνικών βραχωδών ακτών είναι ο Θαλασσοκόρακας, ο Αιγαιόγλαρος, ο 

Ασηµόγλαρος, ο Μαυροπετρίτης, το Αγριοπερίστερο, ο Αρτέµης. Στη µεσοπαράλια 

ζώνη, δηλαδή στο τµήµα της ακτής το οποίο δεν καλύπτεται πάντοτε από νερό αλλά 

αποκαλύπτεται περιοδικά λόγω της παλίρροιας και του κυµατισµού, συναντάµε τη 

µεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Η ζώνη αυτή αποτελεί ένα 'αφιλόξενο' περιβάλλον λόγω 

των δυσµενών συνθηκών που επικρατούν, µε αποτέλεσµα οι οργανισµοί που ζουν 



εδώ να εµφανίζουν µεγάλη ανθεκτικότητα σε µεταβολές της αλατότητας και της 

θερµοκρασίας αλλά παράλληλα εµφανίζουν προσαρµογές που τους επιτρέπουν να 

αντιστέκονται στις δυνάµεις που προκαλούνται από τον έντονο κυµατισµό. Στη ζώνη 

αυτή συναντώνται χαρακτηριστικά ασπόνδυλα όπως οι Πεταλίδες, οι Βαλάνοι, οι 

Λιττορίνες, τα Μύδια. Στα βαθύτερα τµήµατα (υποπαράλια ζώνη) αναπτύσσονται 

πλούσιες βενθικές βιοκοινωνίες καθώς και 'λιβάδια' του ανθοφόρου φυτού 

Ποσειδώνια. Τα 'λιβάδια' της Ποσειδώνιας αποτελούν σηµαντικό βιότοπο για πολλά 

είδη βενθικών ασπόνδυλων αλλά και πολλών ειδών ψαριών.  

 

 

Β. Παραλίες 

 

Ιλυώδεις ακτές (λασπώδεις ακτές) 

Συναντώνται συχνά κοντά σε εκβολές ποταµών (δέλτα) λόγω της εναπόθεσης 

µεγάλων ποσοτήτων ιζήµατος και λάσπης από τους ποταµούς. Χαρακτηρίζονται από 

µικρή ή καθόλου κλίση ενώ η παρακείµενη θαλάσσια περιοχή είναι σχετικά ρηχή 

λόγω της συνεχούς εναπόθεσης της λάσπης. Το πλάτος των ιλυωδών ακτών είναι 

αρκετά µεγάλο µια και η παλίρροια λόγω της µικρής κλίσης της ακτής καλύπτει και 

αποκαλύπτει µεγάλη επιφάνεια. Τα κύµατα εξασθενούν προοδευτικά στη ρηχή 

θάλασσα και φτάνουν εξασθενηµένα στην ακτή. ∆ηµιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο 

µια καλά προστατευµένη περιοχή µε ρηχό ζεστό νερό, πλούσιο σε θρεπτικά 

συστατικά, που ευνοεί την ύπαρξη πολλών οργανισµών. Στις ιλυώδεις παραλίες 

συναντάµε αλόφυτα, φυτά δηλαδή προσαρµοσµένα να φύονται σε περιοχές 

αυξηµένης αλατότητας, πολλά ασπόνδυλα που ζουν µέσα στη λάσπη και που µε τη 

σειρά τους αποτελούν τροφή για µεγαλύτερους οργανισµούς όπως είναι τα παρυδάτια 

πουλιά. Τα πουλιά των ακτών αυτών συχνά φέρουν µακριά ράµφη ώστε να µπορούν 

να αναζητούν την τροφή τους µέσα στο παχύ στρώµα της λάσπης.  

 

Χαλικώδεις ακτές 

Το υπόστρωµα των ακτών αυτών αποτελείται από χαλίκια και κροκάλες 

διαµέτρου µέχρι 25 εκατοστά. Το σχήµα τους είναι στρογγυλοποιηµένο λόγω της 

συνεχούς τριβής µεταξύ τους (βότσαλα). Προέρχονται κυρίως από τη διάβρωση 

παράκτιων βράχων ή έχουν µεταφερθεί από χείµαρρους. Οι παραλίες αυτές έχουν 

συνήθως µικρό πλάτος µια και ο κυµατισµός και οι άνεµοι αδυνατούν να µεταφέρουν 

τα βότσαλα σε µεγάλη απόσταση. Οι συνθήκες που επικρατούν στις χαλικώδεις ακτές 

δεν ευνοούν την εµφάνιση πολλών οργανισµών. Η κυριότερη αιτία γι' αυτό είναι η 

ανυπαρξία στέρεου υποστρώµατος (πχ. χώµα) και θρεπτικών συστατικών. Στα σηµεία 

όµως όπου συγκεντρώνονται υπολείµµατα φυκιών συχνά φυτρώνουν κάποια αλόφυτα 

ενώ εµφανίζονται αντιπρόσωποι των ασπόνδυλων, κυρίως αρθρόποδα. Σε χαλικώδεις 

ακτές φωλιάζουν συχνά κάποια πουλιά (πχ. χαραδριοί) των οποίων τα αυγά και οι 

νεοσσοί δύσκολα διακρίνονται ανάµεσα στα βότσαλα. Σε χαλικώδεις παραλίες της 

χώρας µας, καλά προστατευµένες από την ανθρώπινη 'ενόχληση', αναπαράγεται 



συχνά η µεσογειακή φώκια (Monachus monachus), το υπ' αριθµόν 1 απειλούµενο 

θηλαστικό στην Ευρώπη.  

 

Αµµώδεις ακτές 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα των αµµωδών ακτών είναι η ασταθής και χαλαρή 

δοµή του υποστρώµατός τους, που οφείλεται στην ευκολία µε την οποία παρασύρεται 

η άµµος από τα θαλάσσια ρεύµατα, τα κύµατα και τους ανέµους. Οι συνθήκες αυτές 

καθιστούν τη διαβίωση των ζώντων οργανισµών αρκετά δύσκολη. Όσον αφορά στους 

ζωικούς οργανισµούς, αυτοί συναντώνται µέσα στην άµµο, όπου µετακινούνται 

περιοδικά, τόσο κατά τη διάρκεια της µέρας όσο και κατά τη διάρκεια του χρόνου, 

αναζητώντας τις ευνοϊκότερες κάθε φορά συνθήκες διαβίωσης (θερµοκρασία, 

υγρασία, µέγεθος κόκκων άµµου, κ.ά.). Όσοι οργανισµοί προτιµούν πιο υγρό 

περιβάλλον, ακολουθούν τη µετακίνηση του νερού κατά την παλίρροια. Κατά τους 

χειµερινούς µήνες οι µετακινήσεις γίνονται προς τα βαθύτερα στρώµατα της άµµου 

όπου επικρατούν ηπιότερες συνθήκες. Χαρακτηριστικοί ζωικοί οργανισµοί των 

αµµωδών ακτών είναι οι δακτυλιοσκώληκες, ισόποδα, αµφίποδα, γαστερόποδα και 

δίθυρα µαλάκια, ορθόπτερα, αλλά και ευκαιριακοί επισκέπτες όπως πουλιά και µικρά 

θηλαστικά που αναζητούν τροφή. Στη χώρα µας, σε µεγάλες αµµώδεις ακτές όπως 

του κόλπου του Λαγανά στη Ζάκυνθο, της δυτικής Πελοποννήσου και του Γυθείου, 

γεννά η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η βλάστηση, 

η οποία περιλαµβάνει είδη νιτρόφιλα στα σηµεία των ακτών όπου 'ξεβράζονται' 

φύκια, και είδη αµµόφιλα στα σηµεία όπου υπάρχει µόνο άµµος.  

  

 

Γ. Αµµοθίνες 

 

Οι άνεµοι µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες άµµου των αµµωδών ακτών προς 

το εσωτερικό της στεριάς. Η ύπαρξη φυσικών εµποδίων και ιδιαίτερα αµµόφιλων 

φυτών, έχει ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση άµµου στα ανώτερα όρια των ακτών και 

στη δηµιουργία αµµόλοφων ή αλλιώς αµµοθίνων. Το σχήµα, το ύψος ή ακόµη και η 

θέση των αµµοθινών µπορεί ν' αλλάξει κάτω από τη δράση των ανέµων. Οι 

αµµοθίνες, που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν σε ύψος 50 ή και 100 µέτρων, 

αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδοµένα παράκτια οικοσυστήµατα στην Ευρώπη. Στη 

χώρα µας συναντάµε αµµοθινικά οικοσυστήµατα στη δυτική Πελοπόννησο, στην 

Ελαφόνησο, στη νότια Κρήτη, κλπ.. Στις αµµοθίνες συναντάµε χαρακτηριστικά φυτά 

των αµµωδών ακτών. Όσον φορά στην πανίδα των αµµοθινών, αυτή περιλαµβάνει 

κυρίως αρθρόποδα (δίπτερα, κολεόπτερα, ορθόπτερα, υµενόπτερα, ισόποδα), χερσαία 

µαλάκια, ερπετά, πουλιά και µικρά θηλαστικά. 

 

 

 

 

 



Απειλές για τα παράκτια οικοσυστήµατα 
 

 Τα παράκτια οικοσυστήµατα αποτελούν µια από τις πλουσιότερες 'αποθήκες' 

της βιοποικιλότητας. Περισσότερο από το 50% των παράκτιων οικοσυστηµάτων 

παγκοσµίως, απειλούνται από την αναπτυξιακή δραστηριότητα του ανθρώπου. 

Παράγοντες όπως η άνοδος του επιπέδου της θάλασσας, η µεταβολή στη παροχή των 

ποταµών καθώς και η τεκτονική δραστηριότητα (σεισµοί, ηφαιστειακή 

δραστηριότητα), αποτελούν φυσικούς κινδύνους των παράκτιων οικοσυστηµάτων. Ο 

µεγαλύτερος κίνδυνος όµως, προέρχεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η 

άναρχη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, η ρύπανση από οικιστικά και 

βιοµηχανικά λύµατα, η ρύπανση από πετρελαιοειδή, οι παράνοµες αµµοληψίες, κλπ., 

αποτελούν σηµαντικές απειλές των παράκτιων οικοσυστηµάτων. Στη χώρα µας κατά 

τον τελευταίο αιώνα, τα 2/3 των αµµοθινικών οικοσυστηµάτων έχουν καταστραφεί. 

Κατά την τελευταία πενταετία, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραµµα αποκατάστασης των 

αµµοθινικών οικοσυστηµάτων, κυρίως σε χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης.  

 

 

 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Το 71% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από θάλασσα ενώ οι διάφορες 

περιοχές ξηράς αποτελούν µόνο το 29%. Αν και το θαλάσσιο περιβάλλον διαφέρει 

σηµαντικά από το χερσαίο συναντάµε και εδώ φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς.  

Οι θαλάσσιοι οργανισµοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τους πελαγικούς 

που ζουν µέσα στη µάζα του νερού και τους βενθικούς που ζουν στον πυθµένα. 

Οι πελαγικοί διακρίνονται στο πλαγκτόν και στο νηκτόν. Οι οργανισµοί του 

πλαγκτού περιλαµβάνουν µικροσκοπικούς φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς που 

αιωρούνται στο νερό. Χαρακτηριστικό τους είναι το ότι δεν µπορούν να 

µετακινηθούν από µόνοι τους αλλά παρασύρονται από το νερό. Στο νηκτόν 

περιλαµβάνονται οργανισµοί όπως τα ψάρια που έχουν ικανότητα να µετακινούνται 

ενεργητικά.  

Στους πλαγκτονικούς οργανισµούς συναντούνται διάφορες προσαρµογές οι 

οποίες τους βοηθούν να αιωρούνται στο νερό. Έτσι συναντάµε ανάµεσά τους 

οργανισµούς που έχουν µεγάλη επιφάνεια σε σχέση µε το σώµα τους ή έχουν 

αεροφόρους χώρους που τα βοηθούν να µη βυθίζονται.  

Η θαλάσσια χλωρίδα αποτελείται κυρίως από µικροσκοπικά φύκη του 

πλαγκτού, από ορισµένα µεγαλύτερα φύκη (µακροφύκη) καθώς και από λίγα 

ανθοφόρα φυτά τα οποία έχουν καταφέρει να προσαρµοστούν στη θαλάσσια 

διαβίωση. Ο σηµαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την κατανοµή των φυτικών 

οργανισµών είναι το φως. Φυτικούς οργανισµούς συναντάµε µόνο στις περιοχές που 

διεισδύει το φως και µπορεί να πραγµατοποιηθεί η φωτοσύνθεση. Το φως όµως 

απορροφάται από το νερό και φτάνει µέχρι ένα ορισµένο βάθος που εξαρτάται κυρίως 

από το πόσο διαυγή είναι τα νερά. Η ζώνη στην οποία φτάνει το φως λέγεται 

ευφωτική και οι φυτικοί οργανισµοί περιορίζονται σ’ αυτή. Τα µακροφύκη σε 

αντίθεση µε τα ανθοφόρα φυτά δεν έχουν ρίζες και βρίσκονται προσκολληµένα 

συνήθως σε βράχους ή σε άλλα φυτά οπότε ονοµάζονται επίφυτα. Τα µεγάλα 

ανθοφόρα φυτά έχουν ρίζες και φύονται συνήθως σε αµµώδη υποστρώµατα 

σχηµατίζοντας εκτεταµένα υποθαλάσσια λιβάδια. Ειδικά τα λιβάδια του φυτού 

Ποσειδώνια (Posidonia oceanica) αποτελούν σηµαντικό οικοσύστηµα της 

Μεσογείου. Χαρακτηρίζονται από µεγάλη βιοποικιλότητα επειδή τα φύλλα και τα 

ριζώµατα της Posidonia παρέχουν ιδανική επιφάνεια για την εγκατάσταση και 

ανάπτυξη µεγάλης ποικιλίας φυτών και ζώων. Αποτελούν επίσης τόπους 

αναπαραγωγής για πολλά είδη οργανισµών. Τα τελευταία χρόνια τα λιβάδια της 

Ποσειδώνιας µειώνονται εξαιτίας της ρύπανσης των νερών.  

Στους βενθικούς ζωικούς οργανισµούς περιλαµβάνονται οι αστερίες, οι 

σπόγγοι, οι ανεµώνες, τα καβούρια, τα στρείδια, καθώς και µερικά ψάρια όπως οι 

γλώσσες , τα σελάχια κ.α. Πρόκειται για οργανισµούς που είτε ζουν προσκολληµένοι 

στο βυθό ή κινούνται πάνω στην επιφάνειά του ή τέλος ζουν µέσα του σκάβοντας στο 

µαλακό υπόστρωµα.  

Στους οργανισµούς του νηκτού ανήκουν κυρίως τα ψάρια, αλλά και ορισµένοι 

και ορισµένοι άλλοι οργανισµοί όπως τα κεφαλόποδα (π.χ. καλαµάρια) καθώς επίσης 



και τα θαλάσσια θηλαστικά (π.χ. δελφίνια, φώκιες κ.ά.) και οι θαλάσσιες χελώνες. 

Από τους οργανισµούς του νηκτού, τα ψάρια είναι οι πλέον προσαρµοσµένοι 

οργανισµοί στη θαλάσσια διαβίωση. Έχουν υδροδυναµικό σχήµα που τους προσφέρει 

ελάχιστη αντίσταση στο νερό και είναι εξαιρετικά ευκίνητοι. Κινούνται µε 

κυµατοειδείς κινήσεις κυρίως του πίσω µέρους τους ενώ τα πτερύγια τους 

εξυπηρετούν την ισορροπία και την αλλαγή κατεύθυνσης. Σηµαντική προσαρµογή 

αποτελεί η νηκτική κύστη που µπορεί να γεµίζει µε αέρα δίνοντας τους τη 

δυνατότητα να µετακινούνται κάθετα στο νερό.  

Μία εικόνα για τους οργανισµούς που ζουν στη θάλασσα µπορούµε να 

αποκτήσουµε αν µελετήσουµε τα κελύφη και άλλα αποµεινάρια οργανισµών που 

ξεβράζονται από τα κύµατα στις ακτές. Όλα αυτά τα αποµεινάρια αποτελούν την 

λεγόµενη θανατοκοινωνία. Έτσι πραγµατοποιώντας κάποιος µια απλή επίσκεψη σε 

µια ακτή µπορεί να βγάλει χρήσιµα συµπεράσµατα για τις κοινωνίες που συνθέτουν 

τα θαλάσσια οικοσυστήµατα.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί στη Μεσόγειο και στις ελληνικές 

θάλασσες φαινόµενα µετανάστευσης ειδών από τον Ινδικό ωκεανό µέσω της 

διώρυγας του Σουέζ. Τα φαινόµενα αφορούν τόσο ζωικούς όσο και φυτικούς 

οργανισµούς µε σχηµατισµό υποθαλάσσιων λιβαδιών από φύκη τα οποία 

προέρχονται από τον Ινδικό ωκεανό. 

Το θαλάσσιο περιβάλλον σήµερα επηρεάζεται έντονα από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Οι θάλασσες αποτελούν αποδέκτες των βιοµηχανικών, αστικών και 

γεωργικών λυµάτων µε αποτέλεσµα την ρύπανση των νερών. Επίσης έχουν αυξηθεί 

τα τελευταία χρόνια οι µολύνσεις υδάτων από µικροοργανισµούς που αναπτύσσονται 

σ’ αυτά. Αποτέλεσµα αυτών είναι η µείωση της βιοποικιλότητας µε εξαφάνιση 

πολλών ειδών. 



Β’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 

 

Γενικά χαρακτηριστικά των οργανισµών και προσαρµογές 

 

Παρατηρούµε την ποικιλία που υπάρχει στα φύλλα των φυτών και τον 

διαφορετικό τρόπο διάταξης τους. Επίσης υπάρχει µεγάλη ποικιλοµορφία και στις 

διάφορες οµάδες των ζώων. Μήπως έχουµε αναρωτηθεί αλήθεια σε τι να 

εξυπηρετούν όλες αυτές διαφορετικές µορφές.. 

Γνωρίζουµε επίσης ότι τα φυτά και τα ζώα δεν ζουν σε όλα τα περιβάλλοντα. 

Αυτό δείχνει ότι οι οργανισµοί έχουν προσαρµόσει τον τρόπο ζωής τους στο 

κατάλληλο περιβάλλον. 

Οι προσαρµογές αυτές είναι µορφολογικές και λειτουργικές. Η µορφή 

επιτρέπει την πραγµατοποίηση ορισµένων λειτουργιών, οι οποίες για να γίνουν 

απαιτούν µια καθορισµένη µορφή. Οι προσαρµογές αυτές είναι αποτέλεσµα της 

µακροχρόνιας εξελικτικής πορείας που διανύουν τα είδη. 

Η προσαρµογή λοιπόν, είναι το αποτέλεσµα της εξελικτικής διαδικασίας το 

οποίο επιτρέπει την επιβίωση του οργανισµού. 

 

 

Προσαρµογές στα φυτά 

 

Τα λεπτά φύλλα που έχουν µερικά φυτά, όπως το πεύκο, η ελιά, το πουρνάρι 

και άλλα πολλά, είναι προσαρµογές που επιτρέπουν στο φυτό να µειώσουν τις 

απώλειες του νερού. 

Τα αναρριχητικά φυτά έχουν µετασχηµατίσει τα φύλλα τους σε έλικες για να 

µπορούν να αναρριχώνται. Ενώ άλλα έχουν αγκάθια για προφυλάγονται από τα 

φυτοφάγα ζώα.  

Επίσης τα φυτά προφυλάσσονται από τα φυτοφάγα ζώα µε δηλητηριώδεις 

ουσίες που υπάρχουν στα φύλλα τους. Τέτοια φυτά είναι ο καπνός, η πατάτα κ.ά.. Τα 

αιθέρια έλαια, που διαχέονται στο περιβάλλον από ορισµένα φυτά, είναι και αυτά 

µέσον άµυνας.  

Στην Ελλάδα σε µέρη που υπάρχει µεγάλη ξηρασία κυριαρχούν χαµηλοί 

θάµνοι όπως το θυµάρι η ασφάκα κ.ά.. Τα φυτά αυτά για να µειώσουν τις απώλειες 

νερού κατά το τέλος του Μάη ρίχνουν τα πολλά φύλλα τους και βγάζουν νέα, 

καλοκαιρινά που είναι λίγα και µικρά. Με αυτό τον τρόπο µειώνουν σηµαντικά τις 

απώλειες νερού. 

Επίσης τα φυτά αυτά έχουν εκτεταµένο ριζικό σύστηµα µε ρίζες που πάνε σε 

µεγάλα βάθη για να απορροφούν το λιγοστό νερό από το έδαφος. 

Η αίσθηση που έχουνε τα έντοµα για το χρώµα των λουλουδιών βοηθάει στην 

αναπαραγωγή τους και ταυτόχρονα στην επικονίαση των φυτών που επισκέπτονται. 

 

 



Προσαρµογές στα ζώα 

 

Το σχήµα, το µέγεθος αλλά και ο αριθµός των δοντιών στα θηλαστικά αλλάζει 

ανάλογα µε τη δίαιτά τους. Τα σαρκοφάγα όπως το λιοντάρι, το σκυλί, έχουν 

ισχυρούς κυνόδοντες, ενώ τα τρωκτικά όπως ποντίκι, λαγός, έχουν ανεπτυγµένους 

τους τοµείς (κοπτήρες). Τα µεγάλα χορτοφάγα έχουν πολλούς και µεγάλους 

προγοµφίους και γοµφίους που τα βοηθάνε να αλέθουν την τροφή τους.  

Τα ζώα που σκάβουν το χώµα όπως ο τυφλοπόντικας, έχουν προσαρµόσει τα 

µπροστινά τους πόδια στο σκάψιµο, έτσι τα πόδια τους αυτά είναι σαν φτυάρια. 

Το σχήµα που έχει το σώµα των ψαριών είναι προσαρµογή που τους λύνει τα 

προβλήµατα που δηµιουργούνται από την κίνηση τους στο νερό, τέτοια προβλήµατα 

που ξεπερνιόνται από τη µορφή του σώµατός τους είναι η τριβές, οι στροβιλισµοί του 

νερού κ.ά.. 

Το ράµφος στα πουλιά είναι προσαρµοσµένο για να τα βοηθάει να 

συλλαµβάνουν την τροφή τους. Για παράδειγµα τα θαλασσοπούλια όπως ο γλάρος 

έχουν µακρύ ράµφος για να πιάνουν εύκολα τα ψάρια, ενώ στο σπουργίτη το ράµφος 

του επιτρέπει το τσιµπολόγηµα και τη συλλογή των σπόρων. 

Τα αρπακτικά (αετός, γεράκι) έχουν ισχυρή όραση για να µπορούν να 

βλέπουν από µακριά το θήραµά τους. Για το λόγο αυτό τα µάτια τους είναι µπροστά 

µε σκοπό να µεγιστοποιούν την αντίληψη του βάθους. Αντιθέτως τα µάτια των 

φυτοφάγων ζώων είναι τοποθετηµένα στις δύο πλευρές του κεφαλιού. Έτσι 

µεγαλώνουν το οπτικό τους πεδίο, σε βάρος της αίσθησης του βάθους. Αυτό γίνεται 

γιατί πρέπει να ανακαλύπτουν έγκαιρα την παρουσία των αρπακτικών ώστε να τα 

αποφεύγουν. 

Το σώµα των θηλαστικών καλύπτεται από τρίχωµα το οποίο τα προφυλάσσει 

από το κρύο. Κάτω από το δέρµα τους υπάρχει λίπος για τον ίδιο ακριβώς λόγο. 

Ορισµένα ζώα τρέχουν (λαγός, αντιλόπες) γρήγορα για να αποφεύγουν τα 

σαρκοφάγα ζώα που τα τρωνε. 

 Για να αποφύγουν τους διώκτες τους ορισµένα ζώα έχουν κέρατα, νύχια 

δόντια τα οποία τα χρησιµοποιούν σαν αµυντικά µέσα. 

Μερικές πεταλούδες αλλά και άλλα έντοµα παρουσιάζουν το φαινόµενο του 

µιµητισµού. Ένα είδος πουλιού µπορεί να τρωει ένα είδος πεταλούδας και να 

αποστρέφεται ένα άλλο επειδή δεν είναι νόστιµο. Τότε οι πεταλούδες ή τα έντοµα 

που αποτελούν το θήραµα των πουλιών, παίρνουν την όψη των πεταλούδων ή των 

εντόµων τα οποία δεν κυνηγιόνται. Έτσι καταφέρνουν και επιβιώνουν. 

Όπου και να στρέψεις το βλέµµα σου και παρατηρήσεις µε προσοχή θα 

διαπιστώσεις τις προσαρµογές των οργανισµών. 

 

 

 

 



∆ραστηριότητα 

 

∆ίνουµε στους µαθητές εικόνες από διάφορα ζώα ή φυτά από διάφορα µέρη 

της Ελλάδας είτε άλλων χωρών. Μπορούµε επίσης να έχουµε διάφορες µορφές 

φύλλων ή ριζών. Ζητάµε από τους µαθητές αφού πρώτα παρατηρήσουν τα δεδοµένα, 

να προσπαθήσουν να συσχετίσουν τις διάφορες µορφές µε τις προσαρµογές των 

οργανισµών. 

 

Στόχοι της δραστηριότητας 

 

♦ Να αυξηθεί η παρατηρητικότητα. 

♦ Να βελτιωθεί η περιγραφική τους ικανότητα. 

♦ Να συσχετίζουν τις διάφορες µορφές που έχουν οι οργανισµοί µε τις 

προσαρµογές τους. 

♦ Να συγκρίνουν τις διαφορετικές µορφές από µέρη της Ελλάδας ή άλλων 

περιοχών. 

 

Υλικά που χρειάζονται 

 

Φωτογραφίες διαφόρων ζώων της ίδιας οµάδας, π.χ. πουλιών, θηλαστικών, 

σαλιγκαριών , κ.ά.. Επίσης φύλλα, ρίζες, βλαστοί, καρποί από διάφορα φυτά. 

 

 



Απειλούµενα, προστατευόµενα και ενδηµικά είδη της Ελλάδας 
 

Μια σειρά από είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας κινδυνεύουν µε 

εξαφάνιση για διάφορους λόγους. Κάποια από αυτά τα είδη απειλούνται σε 

παγκόσµιο επίπεδο, άλλα σε ευρωπαϊκό και άλλα µόνο σε ελληνικό. Για όλα αυτά τα 

είδη υπάρχουν διεθνείς και ελληνικές νοµοθεσίες που θεσπίζουν µέτρα προστασίας 

που ξεκινούν από την πλήρη απαγόρευση της συλλογής, σύλληψης, θανάτωσης, 

κατοχής, εµπορίας κλπ. ενώ για άλλα ισχύουν περιοριστικοί όροι όπως συγκεκριµένες 

εποχές συλλογής ή συγκεκριµένοι αριθµοί ατόµων που µπορούν να συλλεχθούν. 

Παρακάτω παρατίθενται κάποια είδη της πανίδας της Ελλάδας που 

προστατεύονται από τη διεθνή και ελληνική νοµοθεσία. Για περισσότερες 

λεπτοµέρειες πρέπει κανείς να απευθυνθεί στα αρµόδια υπουργεία Γεωργίας και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσ. Έργων. 

 

 

Θηλαστικά 

 

Όλες οι νυχτερίδες 

Όλα τα κητώδη (φάλαινες, δελφίνια) 

Όλα τα εντοµοφάγα (σκαντζόχοιροι, µυγαλίδες, ασπάλακες) 

Όλοι οι µυωξοί 

Σπερµόφιλος 

Σκίουρος της Λέσβου  

Σκίουρος 

Νανοκρικετός 

Μυοµίµος 

Λύκος (µόνο πάνω από τον 39
ο
 παράλληλο) 

Αγριόγατα 

Βίδρα 

Λύγκας 

∆εντροκούναβο 

Βρωµοκούναβο 

Νυφίτσα 

Στικτοϊκτίδα 

Ασβός 

Αρκούδα 

Μεσογειακή φώκια 

Αγριοκάτσικο 

Αγριόγιδο 

 

Κάποιοι περιορισµοί στο κυνήγι υπάρχουν για τα παρακάτω είδη: 

Λαγός 

Τσακάλι 



Κουνάβι 

Αγριογούρουνο 

Ζαρκάδι 

Ελάφι 

Πλατώνι 

 

 

Πουλιά 

 

Όλα τα είδη εκτός από αυτά των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι µε τις ετήσιες 

υπουργικές αποφάσεις. 

 

 

Ερπετά 

 

Όλα τα είδη εκτός από τα παρακάτω των οποίων η εκµετάλλευση µπορεί να 

ρυθµίζεται: 

Κεφαλονίτικο κονάκι 

Χρυσόσαυρα 

Σαύρα της Σάµου 

Σαύρα της Ικαρίας και της Ρόδου 

Λιβαδόσαυρα 

Σαύρα της Σκύρου 

Τυφλίνος 

Ερηµόφιδο 

Ζαµενής της Ρόδου 

Θαµνόφιδο 

Αστρίτης 

∆ωδεκανησιακή αµφίσβαινα 

 

Επίσης δεν προστατεύεται ακόµη το ενδηµικό είδος φιδιού της Γυάρου 

Coluber gyarosensis  

 

 

Αµφίβια 

 

Όλα τα είδη εκτός από τα παρακάτω των οποίων η εκµετάλλευση µπορεί να 

ρυθµίζεται: 

Χωµατόφρυνος (Bufo bufo) 

Λιµνοβάτραχος (Rana ridibunda) 

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria) 

 



Επίσης δεν προστατεύονται τα είδη βατράχων Rana cerigensis, Rana cretensis 

και Rana epeirotica που είναι πρόσφατα και δεν έχουν µπει ακόµη στη νοµοθεσία. 

 

 

Ψάρια 

 

Από τα είδη του γλυκού νερού προστατεύονται 34 από το σύνολο των 78 

ειδών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Σ’αυτά περιλαµβάνονται το Γκαβόχελο, το Ξυρίχι, 

η Θρίτσα, η Ντάσκα, το Γκιζάνι, το Πετρόψαρο, η Γελάρτζα, η Χρυσοβελονίτσα, ο 

Ποντοπυγόστεος, ο Ελληνοπυγόστεος και ο Ζουρνάς. 

 Από τα θαλασσινά ψάρια προστατεύονται 12 είδη. Μεταξύ αυτών είναι 4 είδη 

καρχαριών (Λάµια, Παπάς και δύο είδη Αλετριού), δύο σελάχια (∆ιαβολόψαρο, 

Μουδιάστρα), οι Ιππόκαµποι, ο Παπαγάλος και ο Σκάρος. 

 

 

Ασπόνδυλα  

 

 Σε σχέση µε το συνολικό τους αριθµό, λίγα ασπόνδυλα προστατεύονται. 

Μεταξύ αυτών είναι το κόκκινο κοράλι, η βδέλλα, η πίννα, αρκετά είδη θαλάσσιων 

σαλιγκαριών, το µεγάλο σαλιγκάρι των Κυκλάδων, 57 είδη πεταλούδων, 5 είδη 

λιβελούλων, 6 είδη σκαθαριών, ένα είδος αχινού και µερικά ακόµη. 

 

 

Οι σηµαντικότερες απειλές 

 

Οι κατηγορίες κινδύνου κάθε είδους στο φυσικό περιβάλλον 

 

Η συνεχώς αυξανόµενη απειλή για την επιβίωση των οργανισµών η οποία όλο 

και περισσότερο γίνεται αντιληπτή, οδήγησε στην ανάγκη για τη λήψη µέτρων 

προστασίας. Έτσι το 1966 η ∆ιεθνής Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης 

(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources [IUCN]) 

δηµοσίευσε για πρώτη φορά το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουµένων Ειδών (Red Data 

Book). Έκτοτε ακολούθησαν πολλαπλές εκδόσεις του και εµπλουτίσθηκε µε πλήθος 

οργανισµών. Οι κατηγορίες κινδύνου αναθεωρήθηκαν προκειµένου να γίνει όσο το 

δυνατόν πιο αντικειµενική και λειτουργική η αξιολόγηση της κατάστασης του κάθε 

είδους. Η δοµή των νέων κατηγοριών κινδύνου για τα είδη οι οποίες έχουν προταθεί 

από την IUCN είναι η ακόλουθη: 

 

Ι. Μη αξιολογηµένα (δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία) 

 

ΙΙ. Αξιολογηµένα  

ΙΙ.1. Ανεπαρκώς γνωστά 

ΙΙ.2. Επαρκώς γνωστά 



ΙΙ.2. 1. Εξαφανισθέντα / Εξαφανισθέντα στη Φύση 

ΙΙ.2.2. Απειλούµενα: Κρισίµως Κινδυνεύοντα / Κινδυνεύοντα / Εύτρωτα 

ΙΙ.2.3. Χαµηλού Κινδύνου: Εξαρτώµενα από τη ∆ιατήρηση / Σχεδόν 

απειλούµενα / Ελάχιστα Ανησυχητικά 

 

 

Προβλήµατα και απειλές για την πανίδα 

 

Η εντατικοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων του ανθρώπου, αύξησαν 

την πίεση και την απειλή σε βάρος των οργανισµών. Ορισµένοι µάλιστα βρίσκονται 

σε µια σταδιακή µείωση του πληθυσµού των. 

Οι απειλές που υφίστανται οι οργανισµοί και οι βιότοποί τους διακρίνονται σε 

έµµεσες και άµεσες. 

 

 Α. Έµµεσες απειλές 
 

Σε αυτές περιλαµβάνονται όλες αυτές οι απειλές των οποίων οι επιπτώσεις για να 

εκδηλωθούν και εκτιµηθούν απαιτούν ένα βάθος χρόνου το οποίο ποικίλει σε 

διάρκεια. 

• Αλλοιώσεις και καταστροφές βιοτόπων. 

• Φυτοφάρµακα και άλλες χηµικές ουσίες 

• Άλλες έµµεσες απειλές 

 

Στην κατηγορία αυτή µπορούν να αναφερθούν δραστηριότητες όπως: 

♦ Η επέκταση των οικισµών και των πόλεων. 

♦ Η επέκταση των τουριστικών εγκαταστάσεων. 

♦ Η εγκατάσταση ή η επέκταση βιοµηχανικών µονάδων. 

♦ Η διάνοιξη δρόµων καθώς και η επέκταση του ήδη υπάρχοντος οδικού δικτύου σε 

νέες περιοχές. 

♦ Η δηµιουργία φραγµάτων και η επέκταση του δικτύου εναέριας µεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

♦ Η ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών (λίµνες, ποτάµια). 

♦ Ο ευτροφισµός των λιµνών και άλλων υγροτόπων από λιπάσµατα και απόβλητα. 

♦ Η αύξηση του τουρισµού ιδιαίτερα σε περιοχές που περιλαµβάνουν σηµαντικούς 

βιότοπους. 

♦ Η ενόχληση που γίνεται ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγική περίοδο από 

τουρίστες, φωτογράφους, κ.ά. 

 

Β. Άµεσες απειλές 

 

Σε αυτή την κατηγορία οι επιπτώσεις έχουν άµεση εµφάνιση στους οργανισµούς.  

 

• Κυνήγι (για τα ζώα) 



• Σύλληψη, εµπόριο, συλλογή σπανίων ειδών. 

• Χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων (για ζώα) 

 

 

 



Γ’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 

 

Τι είναι γενετική ποικιλότητα 

 

Η γενετική ποικιλότητα είναι η ποικιλότητα µέσα στα είδη, ή αλλιώς η 

ποικιλία των γονιδίων τους. Κάθε άτοµο ενός είδους διαθέτει µεγάλο αριθµό 

γονιδίων, τα οποία είναι η πηγή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Στον άνθρωπο, 

για παράδειγµα, η τεράστια ποικιλία προσώπων αντανακλά τη γενετική ιδιαιτερότητα 

κάθε ατόµου. Άλλα παραδείγµατα είναι οι πάµπολλες φυλές του σκύλου, και του 

αλόγου ή οι ποικιλίες του τριαντάφυλλου ή των µήλων. 

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι παρατηρώντας τα ορατά 

χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισµών αναγνωρίζουν τα είδη που χρειάζονται. 

Ανέκαθεν χρησιµοποιούσαν την τεχνητή επιλογή, δηλαδή τις επιλεκτικές 

διασταυρώσεις, για την εξηµέρωση ορισµένων άγριων ειδών και σήµερα, µέσω της 

γενετικής µηχανικής, είναι σε θέση να τροποποιήσουν αρκετά είδη σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις τους, δηµιουργώντας νέες ποικιλίες φυτών και ζώων, όπως φρούτα χωρίς 

κουκούτσια και ζώα που χρησιµοποιούνται σε ιατρικά πειράµατα και την 

κτηνοτροφία. Όµως, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουµε τις 

απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνέπειες αυτών των επιλογών µας, καθώς δεν 

γνωρίζουµε ακόµη το πώς µπορούν τα επηρεαστούν αυτά τα είδη, τα οικοσυστήµατα 

αλλά και εµείς ακόµη από την εξάπλωση των οργανισµών που έχουν τροποποιηθεί 

γενετικά. 

 

 

Η γενετική ποικιλότητα των φυτών και ζώων που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος στην 

Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές ενδηµικές ποικιλίες φυτών, πολλά είδη 

αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών και αξιόλογος αριθµό αυτοχθόνων φυλών 

αγροτικών και οικόσιτων ζώων. Ωστόσο οι γνώσεις µας για τους γενετικούς πόρους 

της Ελλάδας είναι ακόµη ελλιπείς και για αυτό το λόγο συνεχίζεται η συστηµατική 

καταγραφή τους. 

Στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη αρκετές Τράπεζες σπερµάτων και γενετικού 

υλικού, που βρίσκονται σε Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Ινστιτούτα ή τις διατηρούν 

ιδιώτες, που έχουν στόχο την καταγραφή, µελέτη, αξιολόγηση, προστασία και 

βελτίωση του φυτικού γενετικού πλούτου της χώρας µας. 

Στη χώρα µας γίνεται έρευνα της γενετικής ποικιλότητας των αυτοφυών 

δασοπονικών ειδών τόσο για την προστασία των γενετικών πόρων όσο και για την 

εφαρµογή µεθόδων γενετικής βελτίωσης τους. Επίσης έχουν ιδρυθεί τράπεζες 

γονιδίων για την προστασία γενετικού υλικού που κινδυνεύει άµεσα να εξαφανισθεί. 

Ο ακριβής αριθµός των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών της Ελλάδας, 

δεν είναι ακόµη γνωστός, αν και βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά σχετικές έρευνες. 



Μέχρι σήµερα είναι γνωστά τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά ορισµένων 

γεωγραφικών περιοχών (π.χ. Κρήτης) ή ορισµένων ταξινοµικών οµάδων. Επίσης, στα 

Herbaria, τους Βοτανικούς Κήπους και τις Τράπεζες σπερµάτων, καθώς και τις 

χλωριδικές βάσεις δεδοµένων, υπάρχουν και αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά, χωρίς 

όµως συνήθως να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα φυτά. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια 

έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες ώστε τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά να 

αποτελέσουν µία ιδιαίτερη κατηγορία. ∆υστυχώς, φαίνεται να απουσιάζει στη χώρα 

µας ουσιαστική έρευνα και αξιοποίηση αυτών των φυτών για φαρµακευτικούς 

σκοπούς. 

Σε κατάλογο του FAO (Παγκόσµιος Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας) 

που εκδόθηκε το 1995 καταγράφονται στην Ελλάδα 7 φυλές αγροτικών ζώων (2 

αγελάδες - Κατερίνης και Συκιάς, 2 άλογα - Σκύρου και Πηνείας, και 3 πρόβατα - 

Κύµης, Πελλαγονίας και Ζακύνθου), ενώ γνωρίζουµε και αρκετές άλλες οι οποίες 

συνεχίζεται να καταγράφονται από το Υπουργείο Γεωργίας και τα Πανεπιστηµιακά 

τµήµατα. Στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 434 (ΦΕΚ 248Α/30.11.1995) περί µέτρων για τη 

διατήρηση και προστασία των αυτόχθονων φυλών των αγροτικών ζώων, καθώς και 

στο πρόγραµµα που έχει υποβάλλει το Υπουργείο Γεωργίας για την εφαρµογή του 

Καν. Ε.Ε/2078/92, περιλαµβάνονται 43 φυλές, στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται 

τα µη αγροτικά οικόσιτα ζώα (π.χ. σκύλοι), οι όνοι και τα πουλερικά, για τα οποία 

δεν έχει γίνει δυνατή µέχρι σήµερα η πιστοποίησή τους. 

Η σηµασία αυτών των αυτόχθονων φυλών είναι πολύ σηµαντική, τόσο για τη 

διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας όσο και γιατί οι φυλές αυτές είναι πιο 

ανθεκτικές τόσο σε µολύνσεις και αρρώστιες καθώς οι περισσότερες από αυτές έχουν 

προσαρµοστεί για πάρα πολλά χρόνια στις τοπικές ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας 

µας. ∆υστυχώς, όµως σήµερα πλέον αντικαθίστανται µε γρήγορους ρυθµούς από 

εισαγόµενες φυλές που φαίνεται, χωρίς όµως απαραίτητα να είναι µακροπρόθεσµα, 

πιο αποδοτικές. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

Γενικές αρχές 

 

H φύση προσφέρεται για ανακαλύψεις. Όσο περισσότερα µαθαίνουµε για τον 

κόσµο της φύσης τόσο συνειδητοποιούµε πόσα περισσότερα έχουµε να µάθουµε 

καθώς και πόσα πολλά υπάρχουν που κανένας δεν γνωρίζει ακόµη. 

 

Τα διάφορα βιβλία για τη φυσική ιστορία είναι χρήσιµα, αλλά για να 

γνωρίσουµε και να κατανοήσουµε τον κόσµο και τη βιοποικιλότητα που µας 

περιβάλλει πρέπει να δούµε, να αγγίξουµε, να ακούσουµε, να µυρίσουµε, ακόµα και 

να γευτούµε. Eπιτρέποντας στις αισθήσεις µας να ανταποκριθούν αυξάνεται η 

ευαισθησία µας για τη φύση καθώς και το αίσθηµά µας ότι είµαστε τµήµα του 

περιβάλλοντος. 

 

Όταν δουλεύουµε µε οµάδες µπορούµε να αυξήσουµε τα οφέλη, καθώς έτσι 

µοιράζονται και διαχέονται οι διαφορετικές ατοµικές παρατηρήσεις και γνώσεις. 

Mερικές φορές τα πιο µικρά ή τα λιγότερο πληροφορηµένα παιδιά σε µια οµάδα 

θέτουν τις πιο καίριες ερωτήσεις. ∆ουλεύοντας µε αυτές τις ερωτήσεις η απάντηση 

γίνεται ενδιαφέρουσα για όλη την οµάδα. 

 

Οι δραστηριότητες που θα περιγραφούν δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε 

κάποιες ηλικιακές κλάσεις καθώς η καταλληλότητα κάθε δραστηριότητας εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες, και ειδικότερα από τις προηγούµενες εµπειρίες των 

παιδιών. O δάσκαλος είναι ο καλύτερος κριτής των αναγκών των παιδιών και είναι ο 

καταλληλότερος να προσαρµόσει αυτές τις δραστηριότητες. 

 

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται σχετίζονται ευθέως µε µελέτες της 

φυσικής ιστορίας αλλά και σε άλλες αρχές καθώς το φυσικό περιβάλλον δεν 

περιορίζεται µόνο σε ένα θέµα. Aντιθέτως, ισχύει η οικολογική αρχή του ότι "το 

καθετί εξαρτάται και συνδέται µε όλα τα άλλα". Παραδείγµατος χάριν ο υπολογισµός 

του βάρους των φύλλων ενός δέντρου γίνεται ένα πρόβληµα µαθηµατικών. 

Mελετώντας τη διάβρωση στη γεωλογία ή τη ρύπανση είναι ένα θέµα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Eκθέσεις, ποιήµατα, µουσική, ζωγραφική και 

κατασκευές µπορούν να πλαισιώσουν αυτές τις δραστηριότητες. Oι δραστηριότητες 

είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε όσο είναι δυνατό να ισχύει το: "ακούω και ξεχνώ, 

βλέπω και θυµάµαι, πράττω και καταλαβαίνω." 

 

Oι παρακάτω δραστηριότητες είναι απλές, φτηνές και εύκολο να 

πραγµατοποιηθούν. O στόχος είναι να προσφερθούν εµπειρίες στα παιδιά που δεν 

είναι δύσκολο να γίνουν. Παράλληλα µπορούν να συνδυαστούν µε επισκέψεις σε 

Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Βοτανικούς και Ζωολογικούς Κήπους. 



 

 

Mερικές συµβουλές για τη διδασκαλία στην ύπαιθρο 

 

Οι παρακάτω συµβουλές έχουν στόχο να διευκολύνουν τη διδασκαλία στην 

ύπαιθρο (ή και στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας) καθώς και να µεγιστοποιήσουν τα 

οφέλη από µία τέτοια διδασκαλία. 

 

 

1. Επικεντρωθείτε σε συµπεριφορές και όχι σε δεδοµένα 

 

Tα παιδιά δεν ενδιαφέρονται τόσο για εάν ένα έντοµο έχει έξι πόδια, τρία 

κύρια σωµατικά τµήµατα και δύο κεραίες. Eίναι πολύ πιο ενδιαφέρον για αυτά να 

συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν χρήσιµα και βλαβερά έντοµα, που όλα όµως 

αξίζουν αναγνώριση και σεβασµό για το ρόλο που παίζουν στα φυσικά συστήµατα. O 

δάσκαλος πρέπει πρώτα να διδάσκει συµπεριφορές. Π.χ. παρατήρηση των µελισσών 

στο άνθος µιας µηλιάς και η σύνδεση µε τον καρπό (µήλο) που θα προκύψει από αυτή 

την επίσκεψη. Παράλληλα, πρέπει να διαλέγει θέµατα που ενδιαφέρουν τον ίδιο έτσι 

ώστε να µπορέσει να περάσει τον ενθουσιασµό του στα παιδιά. ∆εν έχει νόηµα να 

διδάσκει τα παιδιά να εκτιµούν τα φίδια ενώ παράλληλα κρατώντας ένα φίδι προδίδει 

το δικό του φόβο και αποστροφή. 

 

 

2. Eξερευνήστε µαζί µε τα παιδιά 

 

Eίναι λογικό πως δεν µπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις των 

παιδιών. Π.χ. ένα παιδί µπορεί να ρωτήσει το όνοµα ενός συγκεκριµένου λουλουδιού 

που δεν γνωρίζετε. Aπό εδώ αρχίζει η δυνατότητα της δηµιουργικής διδασκαλίας. 

Παραδεχτείτε ότι δεν γνωρίζετε και προτείνετέ του να το ψάξετε µαζί. Aυτό σηµαίνει 

ότι και οι δυο σας πρέπει να παρατηρήσετε προσεκτικά το λουλούδι, να κρατήσετε 

σηµειώσεις ή και να το σχεδιάσετε έτσι ώστε να µπορέσετε να το προσδιορίσετε 

αργότερα. Aυτό δίνει στο παιδί το αίσθηµα της κοινής διερεύνησης. Aλλά ακόµα και 

αν γνωρίζετε την απάντηση συχνά είναι καλό να αφήνετε τα παιδία να φτάνουν µόνα 

τους την απάντηση µε καθοδηγητικές ερωτήσεις. 

 

 

3. Xρησιµοποιήστε τις αισθήσεις 

 

Mε το να χρησιµοποιούν τα παιδιά τις αισθήσεις τους µεγεθύνουν τη 

µαθησιακή τους εµπειρία. Π.χ. αφήστε τα να αγγίξουν διαφορετικούς τύπους φύλλων: 

λεία, σκληρά, τριχώδη. 

 

 



4. Προσαρµοστικότητα 

 

Oι δραστηριότητες έξω στην ύπαιθρο εµπεριέχουν σε µεγάλο βαθµό το 

στοιχείο της έκπληξης (σε αντίθεση ίσως µε τη διδασκαλία µέσα στην αίθουσα). 

∆εχτείτε αυτές τις εκπλήξεις ως ευκαιρίες και όχι ως πρόβληµα στον αρχικό 

σχεδιασµό σας. Π.χ. ένα πουλί που πετά κοντά στην οµάδα σας µπορεί να αποσπάσει 

το ενδιαφέρον των παιδιών. Ενθαρρύνετε την παρατήρησή του από τα παιδιά, 

υποδεικνύοντάς τους να προσέξουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του. 

 

 

Σχεδιασµός των υπαίθριων δραστηριοτήτων 

 

Ο σχεδιασµός των υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι βασική προϋπόθεση για 

την επιτυχία τους, καθώς και για την αποφυγή απρόοπτων περιστατικών. Εποµένως, 

είναι βασικό να γίνουν τα παρακάτω: 

 

 

1. Kαθορισµός των στόχων της υπαίθριας δραστηριότητας 

 

Kαθορίστε µε σαφήνεια το στόχο της υπαίθριας δραστηριότητας. Π.χ. γιατί τα 

παιδιά θα βγουν στην αυλή του σχολείου να µαζέψουν φύλλα; Eάν πρόκειται να 

φτιάξουν πολύχρωµα µωσαϊκά από φύλλα τότε ο στόχος είναι να βρουν φύλλα 

διαφορετικού χρώµατος. Όµως, εάν η τάξη µελετά έντοµα και φυτά, ο στόχος της 

συλλογής φύλλων είναι να βρεθούν φύλλα µε τρύπες ή άλλα σηµάδια καταστροφής 

από έντοµα. 

 

 

2. Πού θα πάτε; 

 

H επιλογή του τόπου εξαρτάται από τόσο από το στόχο όσο και από τη 

δραστηριότητα. Π.χ. θα ήταν δύσκολο να µελετήσετε την οικολογία ενός δάσους 

στην αυλή του σχολείου. Προτιµήστε ένα δάσος σε µια λογική απόσταση από το 

σχολείο. Eπισκεφτείτε, πρώτα εσείς εάν είναι δυνατόν την περιοχή πριν πάτε εκεί τα 

παιδιά. Έτσι θα σχεδιάσετε καλύτερα τη δραστηριότητα και θα εντοπίσετε 

ενδεχόµενους κινδύνους. 

 

 

3. Kαθορισµός λεπτοµερειών 

 

Θα χρειαστείτε λεωφορεία ή άλλο µέσο µετακίνησης; Θα χρειαστείτε ειδικές 

άδειες εισόδου; Θα χρειαστούν µικρά γεύµατα; Πόσα παιδιά θα έρθουν; Θα έρθουν 

κάποιοι γονείς; Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η δραστηριότητα; Tί και πόσος εξοπλισµός 

θα χρειαστεί; (µη βαρύνετε υπερβολικά τα παιδιά) Tί καιρό θα έχει; Tί πρέπει να 



φορούν τα παιδιά; Φροντίστε για ιατροφαρµακευτικό εξοπλισµό σε περίπτωση 

τσιµπηµάτων ή αλλεργιών (υπάρχουν παιδιά µε συγκεκριµένες αλλεργίες;) ∆ώστε 

οδηγίες στα παιδιά για το τι και γιατί δεν πρέπει να κάνουν π.χ. να µαζεύουν 

αδιακρίτως λουλούδια. Eνηµερώστε τα παιδιά για την περιοχή που θα επισκεφθούν. 

 

 

4. Mερικά τεχνάσµατα 

 

Φροντίστε ο ήλιος να µην εµποδίζει τα παιδιά δηλαδή να µην είναι απέναντί 

τους. ∆ώστε προσοχή σε όλα τα παιδιά και όχι µόνο σε αυτά που κάνουν ερωτήσεις. 

Xρησιµοποιείστε την έκπληξη. Π.χ. όταν τους µιλάτε για τα οστά των πτηνών βγάλτε 

από την τσάντα σας ένα κόκαλο πτηνού, ή µοιράστε τους χαρτί και χρώµατα για να 

ζωγραφίσουν επί τόπου. 

 

 



Γενικές µέθοδοι δειγµατοληψίας και εκτίµησης της βιοποικιλότητας 

 

Η ποικιλία των οικοσυστηµάτων, των ειδών αλλά και της ποικιλίας του 

γενετικού υλικού των οργανισµών είναι αποτέλεσµα εξέλιξης. Μιας µακροχρόνιας 

διαδικασίας από τη στιγµή εµφάνισης της ζωής στη Γη πριν από τέσσερα 

δισεκατοµµύρια χρόνια. Τη βιοποικιλότητα τη βιώνουµε καθηµερινά βλέποντας γύρω 

µας την ποικιλία των ανθρώπων, των φρούτων, των λαχανικών, των ζώων και γενικά 

την ποικιλία κάθε µορφής ζωής. 

Ο άνθρωπος µε τις εντατικές δραστηριότητες του, συντελεί στο να µειωθεί η 

ποικιλία αυτή. Από ορισµένους τίθεται µάλιστα το ερώτηµα: Τι µπορεί να συµβεί 

όταν ελαττωθεί η βιοποικιλότητα µιας περιοχής ή τι µπορεί να σηµαίνει η ελάττωση 

της βιοποικιλότητας; 

Η απάντηση αυτή στις ερωτήσεις και στους προβληµατισµούς αυτούς µπορεί 

να δοθεί ανάλογα µε το περιεχόµενο του καθενός. Στον προβληµατισµό αυτό 

µπορούµε να συνεισφέρουµε το συλλογισµό για τη βιοποικιλότητα, ότι σε αντίθεση 

µε τ΄άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως της ρύπανσης του εδάφους, των υδάτων 

και του αέρα ή της ελάττωσης της ζώνης του όζοντος, δεν είναι αναστρέψιµη. Εάν 

χαθεί ένα είδος, αυτό έχει χαθεί για πάντα. Αυτό έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις 

τροφικές αλυσίδες, στα τροφικά πλέγµατα των οικοσυστηµάτων.  

 

 

 



Μέθοδος των τετραγώνων 

 

Σκοπός της µεθόδου  

 

♦ Να µπορούν να καταγράφουν την παρουσία ή την απουσία των διαφορετικών 

ειδών φυτών ή των ζώων σε µια ορισµένη επιφάνεια. 

♦ Να υπολογίζουν τη συχνότητα εµφάνισης και την αφθονία φυτικών ή ζωικών 

ειδών. 

♦ Να συγκρίνουν τη βιοποικιλότητα δύο διαφορετικών περιοχών. 

♦ Να παρατηρούν τις αλλαγές που µπορεί να υπάρχουν στην ίδια περιοχή σε 

διαφορετικές εποχές. 

 

 

Υλικά που χρειάζονται 

 

 Για την εκτέλεση της άσκησης αυτής χρειάζονται: 

 

 Ένα τετράγωνο πλευράς ενός µέτρου. Για την κατασκευή του τετραγώνου 

χρησιµοποιούµε τέσσερα ξύλα µήκους ενός µέτρου τα οποία ενώνουµε στις άκρες 

τους. Το τετράγωνο αυτό µπορεί να χωρισθεί σε µικρότερα τετράγωνα που το καθένα 

να έχει το ίδιο εµβαδόν. Συνήθως χωρίζουµε την κάθε πλευρά σε τέσσερα ίσα µέρη. 

Ο χωρισµός γίνεται µε σπάγκο που µπορείτε να τον στερεώσετε πάνω στα ξύλα µε 

πινέζες ή καρφιά.  

 Για το τετράγωνο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σπάγκος µήκους 4 µέτρων 

που θα έχει κόµπους ανά ένα µέτρο. 

 

Τετραγωνισµένο χαρτί. Μολύβι, χαρτιά. 

 

 

Μέθοδος 

 

 Πηγαίνουµε µε το τετράγωνο σ΄ έναν βιότοπο τον οποίο θέλουµε να 

µελετήσουµε. Ρίχνουµε το τετράγωνο τυχαία πάνω στο έδαφος. Καταγράφουµε τα 

διαφορετικά φυτά ή ζώα, ανάλογα µε την έρευνα την οποία κάνουµε. Σηµειώνουµε τη 

θέση τους πάνω στο τετραγωνισµένο χαρτί. Επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία 

και για µερικά άλλα τετράγωνα. 

Μεταφέρουµε τα αποτελέσµατα σε πίνακες. 

 

 

Υπολογισµός 

 

 Η συχνότητα εµφάνισης ενός είδους στον βιότοπο γίνεται ως ακολούθως: 



% Συχνότητα του είδους Α = αριθµός των τετραγώνων στα οποία υπάρχει το είδος Α 

/ Συνολικός αριθµός των τετραγώνων ×100%. 

Η µέθοδος αυτή είναι ιδανική για ανάλυση σε αγρούς, παραλίες, φρύγανα. 

 

Με αυτή την άσκηση µπορούµε να υπολογίσουµε: 

♦ τη συχνότητα εµφάνισης ενός είδους 

♦ την πυκνότητα των φυτών η των ζώων (αριθµός είδους/ m
2
) 

♦ την κάλυψη των φυτών σε ποσοστό επί του εδάφους. 



Μέθοδος της διατοµής 

 

Σκοπός της µεθόδου 

 

♦ Να παρατηρούν τις µεταβολές κατά µήκος ενός βιοτόπου στις διαφορετικές 

εποχές. 

♦ Να µελετούν το πως αλλάζουν τα οικοσυστήµατα και οι βιοκοινότητες κατά 

µήκος της διατοµής. 

♦ Να σχεδιάζουν τον χάρτη της διατοµής. 

♦ Να υπολογίζουν την ποικιλία των οργανισµών που παρατηρείται κατά µήκος της 

διατοµής. 

♦ Να συγκρίνουν τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ δύο διαφορετικών διατοµών .  

 

 

Υλικά που χρειάζονται 

 

Για την εκτέλεση της άσκησης χρειάζονται: 

 

Σχοινί ή σπάγκος µήκους περίπου δέκα µέτρων. ∆ύο πάσσαλοι (ξύλινοι ή 

µεταλλικοί). Μετροταινία. Τετραγωνισµένο χαρτί. Μολύβι, χαρτιά. 

 

 

Μέθοδος 

 

Πηγαίνουµε στο µέρος το οποίο θέλουµε να µελετήσουµε. Στερεώνουµε τους 

πασσάλους στο έδαφος. ∆ένουµε και τεντώνουµε τον σπάγκο. Ξεκινώντας από το ένα 

άκρο και προχωρώντας κατά µήκος του καταγράφουµε τη θέση και το ύψος των 

φυτών τα οποία αναπτύσσονται κάτω από αυτόν. Η µελέτη αυτή δείχνει τις διαφορές 

που παρατηρούνται κατά µήκος της διατοµής. 

Η διαδικασία αυτή µπορεί να επαναληφθεί σε περιοχή µε διαφορετικά 

τοπογραφικά χαρακτηριστικά ή µε διαφορετικό έδαφος. 

 

 

Υπολογισµός 

 

 Η συχνότητα εµφάνισης ενός είδους κατά µήκος της διατοµής γίνεται ως 

ακολούθως: 

% Συχνότητα του είδους Α = αριθµός των ατόµων του είδους Α / Συνολικός αριθµός 

των ειδών που καταγράφηκαν ×100%. 

Η µέθοδος αυτή είναι ιδανική για να αντιληφθούµε τις αλλαγές που 

παρατηρούνται από τη µετάβαση από ένα βιότοπο σε άλλο. Μπορεί να εφαρµοσθεί 

σε έναν παραλιακό βιότοπο, κατά µήκος ενός δάσους ή κατά µήκος ενός λόφου. 

 



Με αυτή τη µέθοδο µπορούµε να υπολογίσουµε: 

♦ τη συχνότητα εµφάνισης ενός είδους 

♦ το ύψος των φυτών και το πως ανταγωνίζονται για το φως 

  



Μέθοδος των παγίδων 

 

Σκοπός της µεθόδου 

 

♦ Να παρατηρούν τις εποχιακές διακυµάνσεις των πληθυσµών. 

♦ Να συσχετίζουν διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα και την 

διακύµανση των οργανισµών. 

♦ Να αναγνωρίζουν και να ταξινοµούν τους οργανισµούς. 

♦ Να υπολογίζουν και να παρουσιάζουν την ποικιλία των οργανισµών. 

♦ Να συγκρίνουν τα αποτελέσµατά τους από τον ίδιο βιότοπο ή από διαφορετικούς 

βιότοπους. 

 

 

Υλικά που χρειάζονται 

 

Για την εκτέλεση της άσκησης χρειάζονται: 

 

Πλαστικά ποτηράκια, 15 – 20 τον αριθµό. Αιθυλενογλυκόλη (είναι το αντιψυκτικό 

υγρό το οποίο βάζουµε στα ψυγεία των αυτοκινήτων). Σκαλιστήρι. Νάιλον σακούλες. 

Καθαρό οινόπνευµα. Φιαλίδια µε πώµα στα οποία θα φυλάγονται τα δείγµατα από τις 

παγίδες. 

 

 

Μέθοδος 

 

Επιλέγουµε το µέρος στο οποίο θέλουµε να τοποθετήσουµε τις παγίδες 

(πλαστικά ποτηράκια). Ο αριθµός των παγίδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 15. Οι 

παγίδες (τα πλαστικά ποτηράκια) τοποθετούνται σε σχήµα Γ ή + ή Χ. Ανοίγουµε 

τρύπες στο έδαφος φροντίζοντας να απέχουν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους. Η 

απόσταση που υπάρχει µεταξύ τους πρέπει να είναι ένα ή δύο µέτρα. Σηµειώνουµε 

την ακριβή θέση των παγίδων σε ένα χαρτί για να γνωρίζουµε τη θέση τους. 

Τοποθετούµε τις παγίδες µέσα στο έδαφος µε τέτοιο τρόπο ώστε το χείλος τους να 

είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτό. Γεµίζουµε την παγίδα περίπου κατά το 1/3 του ύψους 

του. ∆ηµιουργούµε καµουφλάζ γύρω από κάθε παγίδα. Μετά από ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα, πηγαίνουµε και συλλέγουµε το υλικό από κάθε παγίδα. Το υλικό 

το τοποθετούµε µέσα σε νάιλον σακούλες. Ξαναγεµίζουµε τις παγίδες µε 

αιθυλενογλυκόλη. Στο υλικό το οποίο συλλέξαµε κάνουµε διαλογή, ξεχωρίζουµε και 

οµαδοποιούµε τους οργανισµούς. Την ίδια διαδικασία επαναλαµβάνουµε σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, δηλαδή µετά από ένα µήνα. 

 

 

 

 



Υπολογισµός 

 

 Με τη µέθοδο αυτό µπορούµε να υπολογίζουµε τη συχνότητα κάθε οµάδας 

οργανισµών σε κάθε παγίδα ή συνολικά σε κάθε δειγµατοληψία. Επίσης µπορούµε να 

υπολογίζουµε τη διακύµανση  

 

Η συχνότητα εµφάνισης µιας οµάδας οργανισµών σε κάθε παγίδα γίνεται ως 

ακολούθως: 

 

% Συχνότητα του είδους Α = αριθµός των ατόµων του είδους Α / Συνολικός αριθµός 

των ειδών που καταγράφηκαν ×100%. 

 

Ο υπολογισµός αυτός µπορεί να επεκταθεί και στον συνολικό υπολογισµό 

κάθε οµάδας από όλες τις παγίδες. 

Η µέθοδος αυτή είναι ιδανική για να παρατηρήσουµε και υπολογίσουµε τις 

εποχιακές µεταβολές οι οποίες παρατηρούνται στον βιότοπο. Εφαρµόζεται κυρίως για 

οµάδες οργανισµών όπως, αράχνες, µυρµήγκια, κολεόπτερα (σκαθάρια) δηλαδή 

κυρίως αρθρόποδα. 

 

Με αυτή τη µέθοδο µπορούµε να υπολογίσουµε: 

♦ τη συχνότητα εµφάνισης µιας οµάδας οργανισµών 

♦ τις εποχιακές µεταβολές που εµφανίζονται στους πληθυσµούς 

 

 

Τρόποι συλλογής και µονιµοποίησης οργανισµών 

 
 

Γενικές αρχές συλλογής 

 

Κατά τη συλλογή των οργανισµών (ζωικών και φυτικών) πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη ορισµένα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη 

δειγµατοληψία την επεξεργασία και τη διατήρηση των δειγµάτων.  

 

 

 Ενέργειες πριν τη δειγµατοληψία 

 

♦ Συλλογή όσο το δυνατόν περισσοτέρων πληροφοριών για τον βιότοπο που 

πρόκειται να επισκεφθούµε. 

♦ Γνώση όσο το δυνατόν καλύτερα των οµάδων ή των οργανισµών που υπάρχουν 

στην περιοχή που µελετάµε. 

♦ Να εξασφαλίζουµε την απαιτούµενη άδεια από τους αρµόδιους φορείς 

(∆ασαρχεία, Υπουργεία, κλπ) όπου αυτό απαιτείται. 

 



 

Συλλογή υλικού 

 

♦ ∆εν συλλέγουµε σπάνια ή υπό εξαφάνιση είδη. 

♦ ∆εν ταλαιπωρούµε τα ζώα τα οποία συλλέγουµε. 

♦ Φροντίζουµε να προξενήσουµε όσο το δυνατόν µικρότερη διαταραχή στον 

βιότοπο τον οποίο επισκεπτόµαστε. 

♦ Προσπαθούµε να επαναφέρουµε τα ενδιαιτήµατα στην αρχική τους κατάσταση. 

♦ Σηµειώνουµε µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια στοιχεία για το βιότοπο 

όπως: ακριβή τοποθεσία, ηµεροµηνία, υψόµετρο κλπ. 

 

 

Επεξεργασία υλικού 

 

♦ Το υλικό το οποία συλλέχθηκε πρέπει να επεξεργάζεται σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα. 

♦ Να επιλέγεται ο σωστός τρόπος διατήρησης του υλικού.  

♦ Να αποθηκεύεται και να είναι σε κατάσταση που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

και από άλλους. 

 

 

Αρχές και τρόποι συλλογής και µονιµοποίησης διαφόρων οµάδων 

 

Φυτά 

 

Συλλογή φυτών 

 

Κατά τη συλλογή των φυτών θα πρέπει να προσέχουµε εκεί που πατάµε. ∆εν 

θα πρέπει να πατάµε τα µικρά φυτά. Όταν χρειασθεί πρέπει να συλλέγουµε τα φυτά 

µε το ριζικό τους σύστηµα και τα λουλούδια τους. 

 

 

Μονιµοποίηση και διατήρηση φυτών 

 

 Τα φυτά τοποθετούνται ανάµεσα σε εφηµερίδες και πατικώνονται πολύ καλά 

µε τη βοήθεια βαριών βιβλίων ή καλύτερα µε ειδικά πλαίσια µε δένονται µε ιµάντες. 

Οι εφηµερίδες πρέπει να αλλάζονται συχνά γιατί παρουσιάζονται µύκητες που τα 

καταστρέφουν. Όταν έχουν στεγνώσει τελείως, κολλιούνται σε µεγάλα χαρτόνια όπου 

σηµειώνεται ο τόπος και η ηµεροµηνία συλλογής τους. 

  

 



Ζώα 

 

Για τα µεγαλύτερα ζώα (θηλαστικά, πουλιά, ερπετά, αµφίβια, ψάρια) είναι 

καλύτερο να αποφεύγουµε τη συλλογή τους γιατί απαιτεί ειδικές γνώσεις και 

µεθόδους που καλύτερο είναι να εφαρµόσουν ειδικοί επιστήµονες. Αν βρούµε κάποια 

νεκρά ζώα, τα θηλαστικά και τα πουλιά πρέπει να δοθούν σε ταριχευτές για να 

µονιµοποιηθούν. Τα ερπετά και τα αµφίβια µπορούν να διατηρηθούν σε οινόπνευµα 

αφού έχουµε ανοίξει τα σπλάχνα τους ώστε το οινόπνευµα να πάει παντού. Τα ψάρια 

διατηρούνται σε φορµόλη, χρειάζεται όµως ιδιαίτερη προσοχή γιατί η φορµόλη είναι 

καυστική. 

 

 

Αρθρόποδα 

 

Συλλογή αρθροπόδων 

 

 Τα περισσότερα αρθρόποδα συλλέγονται µε απόχες και λαβίδες. Υπάρχει 

όµως και η δυνατότητα να έχουν χρησιµοποιηθούν παγίδες (βλ. παρακάτω) 

 

 

Μονιµοποίηση και διατήρηση 

 

 Τα περισσότερα αρθρόποδα διατηρούνται σε οινόπνευµα. Μόνο οι 

πεταλούδες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε υγρά γιατί καταστρέφονται τα λέπια 

που τους δίνουν τους χρωµατισµούς τους. Οι πεταλούδες τοποθετούνται σε ένα 

ερµητικά κλειστό δοχεία που περιέχει ένα µπαµπάκι βουτηγµένο σε οινόπνευµα ή 

ακόµη καλύτερο, οξικό αιθύλιο. Έτσι πεθαίνουν πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια 

καρφιτσώνονται µε ειδικές ανοξείδωτες καρφίτσες αφού έχουµε φροντίσει να 

ανοίξουµε και να στερεώσουµε ανοιχτά τα φτερά τους. Τα υπόλοιπα έντοµα µπορούν 

να διατηρηθούν σε οινόπνευµα ή να καρφιτσωθούν και αυτά µε τις ειδικές 

ανοξείδωτες καρφίτσες. 

 

 

Σαλιγκάρια (µαλάκια) 

 

 

Συλλογή σαλιγκαριών (µαλακίων) 

 Τα σαλιγκάρια συλλέγονται µε το χέρι και τοποθετούνται σε δοχεία µε 

οινόπνευµα. 

 Εναλλακτικά µπορούν να συλλεχθούν (ιδιαίτερα τα µικρού µεγέθους) µαζί µε 

τα σαπισµένα ή πεσµένα φύλλα ή και το χώµα όπου ενδεχοµένως ζουν. Κατόπιν τα 

φύλλα µπορούν να κοσκινιστούν ή να τοποθετηθούν σε χωνί πάνω από το οποίο 



έχουµε αναµµένη µία λάµπα και κάτω από αυτό έχουµε τοποθετήσει µία λεκάνη. 

Έτσι τα µικρά σαλιγκάρια θα πέσουν µέσα στη λεκάνη. 

 

 

Μονιµοποίηση και διατήρηση 

Εάν θέλουµε να φαίνεται, εκτός από το κέλυφος, και το σώµα του ζώου, τότε 

αυτό πρέπει να τοποθετείται σε κρύο νερό επί 24 ώρες πριν να φυλαχτεί σε 

οινόπνευµα. Εάν θέλουµε να διατηρήσουµε µόνο το κέλυφος, τότε πρέπει να 

αφαιρέσουµε αφού το βράσουµε, τα µαλακά µέρη. 

 

 

Προσδιορισµός των οργανισµών 

 

 Τα φυτά και τα ζώα προσδιορίζονται είτε µε τη βοήθεια διαγνωστικών 

κλειδών που σταδιακά οδηγούν τον µελετητή στο είδος που ψάχνει, είτε µε τη 

σύγκριση του οργανισµού µε περιγραφές, σχέδια ή φωτογραφίες ή και ακόµα µε άλλα 

ήδη προσδιορισµένα δείγµατα. Εδώ παραθέτουµε µία απλή κλείδα για τα αρθρόποδα, 

καθώς και έναν κατάλογο βιβλίων-οδηγών που βοηθούν στον προσδιορισµό. 



Βοηθήµατα για την αναγνώριση των οργανισµών 

 

 Θεωρήσαµε χρήσιµη την παράθεση ενός καταλόγου µε τίτλους βιβλίων 

(αγγλόφωνα τα περισσότερα) απαραίτητων για την ερασιτεχνική ενασχόληση µε 

προσδιορισµούς πολλών κοινών ζώων και φυτών της Ελλάδας. Τα περισσότερα από 

τα παρακάτω βιβλία αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη και συχνά δίνουν χάρτες 

κατανοµών των ειδών που περιγράφουν, έτσι ώστε να φαίνεται ποια και πού 

εξαπλώνονται στην Ελλάδα. 
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Γενικές δραστηριότητες 

 

 

∆ραστηριότητες µε τα ασπόνδυλα (1-15) 

 

Tα περισσότερα ζώα που γνωρίζουµε (ίσως λόγω µεγέθους) είναι οι οµοταξίες 

του φύλου των σπονδυλωτών: θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αµφίβια και ιχθείς. Tα 

ασπόνδυλα όµως είναι η πλειονότητα των ζωικών οργανισµών. Τα ασπόνδυλα 

περιλαµβάνουν πολλά ζωικά φύλα, όπως: τους σπόγγους, τα κνιδόζωα (ύδρες, 

τσούχτρες, κοράλλια), διάφορα σκουλήκια (π.χ γαιοσκώληκες), µαλάκια (σαλιγκάρια, 

στρείδια, καλαµάρια), αρθρόποδα (αστακοί, έντοµα, αράχνες), εχινόδερµα (αστερίες, 

αχινοί), ασκίδια (φούσκες). 

Σε κάποιες από τις δραστηριότητες τα ζώα κρατιούνται για παρατήρηση. Στο 

τέλος των παρατηρήσεων αφήστε τα ζώα ελεύθερα σε κατάλληλο περιβάλλον. O 

σεβασµός στη ζωική ζωή διδάσκει τα παιδιά να συµπεριφέρονται µε παρόµοιο τρόπο 

σε όλη τη ζωή. 

 

Στόχοι: (1) Η εξοικείωση των παιδιών µε τα ασπόνδυλα, (2) η ανάπτυξη της 

παρατηρητικότητας τους, (3) η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να διακρίνουν 

διαφορετικές µορφές ζωής, (4) η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να συνδέουν τους 

οργανισµούς µε το περιβάλλον τους. 

 

 

1. Η ζωή κάτω από τους κορµούς 

 

Υλικά: Φύλλα εργασίας 

 

∆ιαδικασία: ∆ουλέψτε µε οµάδες των τεσσάρων παιδιών. Σηκώστε ή µετακινήστε 

προσεκτικά ένα γέρικο κορµό που είναι πεσµένος στο έδαφος και κοιτάξτε να δείτε 

ποιος ζει κάτω από αυτόν. Kοιτάξτε γρήγορα γιατί κάποια ζώα τρέχουν µακριά όταν 

εκτίθενται. Tοποθετήστε τον κορµό στην αρχική του θέση και δοκιµάστε σε κάποιον 

άλλο. Ζητήστε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν, να κατηγοριοποιήσουν, να 

καταγράψουν και να µετρήσουν, τα ζώα που βλέπουν. 

 

Χρόνος: Περίπου 15 λεπτά για κάθε κορµό. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Γενικώς, τα ζώα που ζουν κάτω από κορµούς προτιµούν 

σκοτεινά, υγρά περιβάλλοντα και για πολλά από αυτά ο κορµός που σαπίζει 

προσφέρει άφθονη τροφή. Mερικά από τα πιο κοινά πλάσµατα που µπορούν να 

βρεθούν είναι ισόποδα, µυριάποδα (σαρανταποδαρούσες, σκολόπεντρες), 

γαιοσκώληκες, γυµνοσάλιαγκες, µυρµήγκια και άλλοι αποικοδοµητές που βοηθούν 

την µετατροπή του κορµού σε έδαφος. 

 



 

2. Η ζωή στους θάµνους 

 

Yλικά: Ένα παλιό λευκό σεντόνι ή άλλο λευκό υλικό, φύλλα εργασίας. 

 

∆ιαδικασία: ∆ουλέψτε µε οµάδες των τεσσάρων παιδιών. Tοποθετήστε το σεντόνι 

στο έδαφος δίπλα σε θάµνους ή άλλη χαµηλού ή µέτριου ύψους βλάστηση. Aπλώστε 

τα φύλλα και τα άνθη πάνω στο σεντόνι και τινάξτε τα. Kοιτάξτε τα πλάσµατα που 

πέφτουν πάνω στο σεντόνι. Ζητήστε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν, να 

κατηγοριοποιήσουν, να καταγράψουν και να µετρήσουν, τα ζώα που βλέπουν. 

 

Χρόνος: Περίπου 20 λεπτά. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Tα περισσότερα ζώα στο σεντόνι θα είναι αράχνες και 

διάφορα έντοµα, που µπορούν να παρατηρηθούν εύκολα πάνω στο λευκό σεντόνι. 

Όταν τελειώσετε µε αυτή τη δραστηριότητα τοποθετήστε µερικές πέτρες στις γωνίες 

του σεντονιού και αφήστε το έτσι όλη τη νύχτα. Tο πρωί, σηκώστε το για να δείτε 

ποια µικρά ζώα έχουν κρυφτεί κάτω από αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Aκόµη 

προσπαθήστε να τοποθετήσετε µια πλατιά σανίδα (πίνακα) ή µια επίπεδη πέτρα στο 

έδαφος για όλη τη νύχτα και παρατηρήστε τι υπάρχει κάτω από αυτή το πρωί. 

 

 

 

 

3. Η ζωή στα πεσµένα φύλλα 

 

Yλικά: Ένα παλιό συρτάρι, φτυαράκια, φύλλα εργασίας. 

 

∆ιαδικασία: ∆ουλέψτε µε οµάδες των τεσσάρων παιδιών. Mαζέψτε µε τα φτυαράκια 

πεσµένα φύλλα και τοποθετήστε τα στο συρτάρι. Xρησιµοποιείστε τα φτυαράκια ή τα 

δάκτυλα για να ανακατέψετε τα φύλλα και να βρείτε τι πλάσµατα µπορεί να 

υπάρχουν. Ζητήστε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν, να κατηγοριοποιήσουν, να 

καταγράψουν και να µετρήσουν, τα ζώα που βλέπουν. ∆οκιµάστε αυτή τη 

δραστηριότητα µε χώµα ή µε υλικό από διαφορετικά µέρη. H ίδια δραστηριότητα 

µπορεί να γίνει και σε εσωτερικό χώρο. Πόσα πολλά ζώα µπορεί να βρει κάθε οµάδα 

παιδιών; 

 

Χρόνος: Περίπου 20 λεπτά 

 

 

 

 

 



4. Ποιο περιβάλλον προτιµούν οι γαιοσκώληκες; 

 

Yλικά: ∆ύο ίσου µεγέθους βάζα, υγρό χώµα, ξηρή άµµος, 6 γαιοσκώληκες, κουτάλια. 

 

∆ιαδικασία: ∆ουλέψτε σε οµάδες των δύο παιδιών. Γεµίστε µέχρι τη µέση τα βάζα, 

το ένα µε χώµα και το άλλο µε άµµο. Tοποθετήστε τρεις γαιοσκώληκες σε κάθε βάζο. 

Kαλύψτε τους γαιοσκώληκες που βρίσκονται στο βάζο µε το χώµα µε άµµο, και 

αυτούς που βρίσκονται στο βάζο µε την άµµο µε χώµα. Περιµένετε µια ηµέρα και 

τότε σκαλίστε προσεκτικά µε τα κουτάλια να βρείτε που είναι οι γαιοσκώληκες. 

Eπαναλάβετε το πείραµα χρησιµοποιώντας και άλλα υλικά όπως υγρά και στεγνά 

φύλλα, υγρά φύλλα και υγρό χώµα, ή υγρό αλεύρι και υγρή άµµο. Ζητήστε από τα 

παιδιά να εκτιµήσουν ποιο περιβάλλον προτιµούν οι γαιοσκώληκες. Εάν τα παιδιά 

ζουν σε σπίτι µε κήπο ή κοντά σε χωράφια ζητήστε τους να περιγράψουν τη 

δραστηριότητα των γαιοσκωλήκων εκεί, και να εκτιµήσουν το ρόλο τους σε αυτά τα 

ενδιαιτήµατα. 

 

Χρόνος: Περίπου 15 λεπτά. 

 

 

5. Πώς τρέφονται τα µύδια; 

 

Yλικά: Mύδια, ένα ενυδρείο µε θαλασσινό νερό, χρωστική τροφών, σταγονόµετρο. 

∆ιαδικασία: Tοποθετήστε τα µύδια µέσα στο ενυδρείο και παρατηρήστε τα να 

κολλούν στον πάτο ή στις πλευρές του. Προσεκτικά ρίξτε µερικές σταγόνες 

χρωστικής κοντά τους και παρατηρήστε τι συµβαίνει. Mπορείτε να δείτε το 

χρωµατισµένο νερό να µπαίνει µέσα στο µύδι και µετά να βγαίνει. Ζητήστε από τα 

παιδιά να συνδέσουν τη διατροφή των µυδιών µε την παρουσία τους σε περιοχές µε 

υψηλή ρύπανση. 

 

Χρόνος: 30 λεπτά. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Tα µύδια, και τα άλλα δίθυρα µαλάκια, τρέφονται 

φιλτράροντας το νερό. ∆ηλαδή παίρνουν το νερό και κατακρατούν τους 

µικροσκοπικούς οργανισµούς που χρειάζονται για να τραφούν, αποβάλλοντας στη 

συνέχεια το νερό που αποµένει. 

 

 

6. Συγκρίνοντας όστρακα και κελύφη 

 

Yλικά: Όστρακα, χάρακες, φύλλα εργασίας, µολύβια. 

 

∆ιαδικασία: Mαζέψτε µερικά όστρακα από µία παραλία. ∆ουλέψτε µε οµάδες των 

τεσσάρων παιδιών. Zητήστε από τα παιδιά να συγκρίνουν τα µεγέθη και τα σχήµατά 



τους. Zητήστε τους να µετρήσουν το µήκος, το πλάτος και το ύψος τους. Zητήστε 

τους να περιγράψουν τα σχήµατά τους: είναι κυκλικά, σπειροειδή, επιµήκη. Zητήστε 

τους να περιγράψουν τα χρώµατά τους, να τα σχεδιάσουν και να τα ξεχωρίσουν σε 

οµάδες µε βάση τις οµοιότητές τους. Tέλος, ζητήστε τους να συγκρίνουν τη δοµή του 

οστράκου. Σπάστε µερικά και συγκρίνετε τα στρώµατα του κελύφους. Η ίδια 

δραστηριότητα µπορεί να γίνει και µε χερσαία σαλιγκάρια. 

 

Χρόνος: 45 λεπτά. 

 

 

7. Έκθεση µε κοχύλια και σαλιγκάρια 

 

Yλικά: Xαρτονένια κουτιά, αυγοθήκες, ράφια, βελουτέ χαρτί, βαµβάκι, χαρτόνι, 

µολύβια, χαρτιά. 

 

∆ιαδικασία: ∆ουλέψτε µε οµάδες των τεσσάρων παιδιών. Zητήστε από τα παιδιά να 

µαζέψουν κοχύλια και να φτιάξουν µε κάποια από τα παραπάνω υλικά τη δική τους 

συλλογή. Eάν µπορείτε βοηθήστε τα να βρουν ποια είναι και να τοποθετήσουν 

ετικέτες µε το όνοµά τους, καθώς και πού και πότε βρέθηκαν. Η ίδια άσκηση µπορεί 

να γίνει και µε κελύφη χερσαίων σαλιγκαριών. 

 

 

8. Έντοµα: χρήσιµα ή βλαβερά; 

 

Υλικά: Φύλλα εργασίας, βιβλία σχετικά µε τα έντοµα. 

 

∆ιαδικασία: Aφήστε τα παιδιά να σκεφτούν µε ποιους τρόπους τα έντοµα είναι 

χρήσιµα ή βλαβερά στους ανθρώπους. Φτιάξτε µια λίστα για κάθε µία κατηγορία. 

Kάντε µια βόλτα µε τα παιδιά και βρείτε όσα περισσότερα παραδείγµατα µπορείτε 

χρήσιµων και βλαβερών εντόµων. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Mερικοί τρόποι µε τους οποίους τα έντοµα χρησιµεύουν 

είναι: επικονίαση (ειδικά των δέντρων που έχουν φρούτα), ρόλος στις τροφικές 

αλυσίδες (τροφή για βατράχια, πουλιά, κλπ), δολώµατα για ψάρεµα, τρώγοντας 

βλαβερά έντοµα (π.χ οι πασχαλίτσες τη µελίγκρα), αισθητική (όµορφες πεταλούδες), 

αποικοδόµηση (τρώγοντας υλικό που σαπίζει), τροφή για τους ανθρώπους (µέλι, 

αλλά και τα ίδια τα έντοµα σε κάποιες περιοχές του κόσµου) 

Mερικοί τρόποι µε τους οποίους τα έντοµα προκαλούν βλάβες είναι: δαγκώνοντας και 

τσιµπώντας ανθρώπους και άλλα ζώα, µεταφέροντας αρρώστιες (σε ανθρώπους, άλλα 

ζώα και φυτά), παράσιτα (σε ανθρώπους, άλλα ζώα και φυτά), προκαλώντας τη 

χρήση εντοµοκτόνων (που συχνά είναι βλαβερά για το περιβάλλον), καταστρέφοντας 

τις καλλιέργειες, τρώγοντας σπίτια, ρούχα, βιβλία, τροφή (και οτιδήποτε δεν θα 

έπρεπε να τρώνε, κατά τη γνώµη µας βέβαια). 



 

 

 

 

9. Kλουβιά για παρατήρηση εντόµων 

 

Yλικά: Ένα χαρτονένιο κουτί από γάλα, ψαλίδια, κόλλα, ένα µικρό κοµµάτι κουρτίνα 

ή σήτα, διαφανή ζελατίνα περιτυλίγµατος, σελοτέιπ. 

 

∆ιαδικασία: Kόψτε µεγάλα παράθυρα στις γωνίες του κουτιού. Κολλήστε το µικρό 

κοµµάτι της κουρτίνας στο ένα παράθυρο και τη ζελατίνα στο άλλο και το κλουβί 

είναι έτοιµο. Xρησιµοποιείστε το σελοτέιπ για να κλείσετε το άνοιγµα του κουτιού. 

Aυτό το κλουβί είναι κατάλληλο ιδιαίτερα για κάµπιες. ∆ιαφορετικές κάµπιες 

απαιτούν διαφορετική φυτική τροφή. Bάλτε φύλλωµα ίδιο µε αυτό που έτρωγε η 

κάµπια όταν βρέθηκε ή βρείτε σε βιβλία ποια κάµπια είναι και τι τρώει. Tοποθετήστε 

τα κοτσάνια από το φύλλωµα σε ένα µπουκάλι µε στενό λαιµό γεµάτο νερό, και 

βάλτε αλουµινόχαρτο γύρω από το άνοιγµα για να µη πέσει µέσα η κάµπια. 

Tοποθετήστε την κάµπια και το µπουκάλι µέσα στο χαρτονένιο κλουβί. Kλείστε το 

άνοιγµα και παρακολουθήστε τι συµβαίνει. Aντικαταστήστε την τροφή εάν 

χρειάζεται. Eίναι πολύ πιθανό η κάµπια να γίνει πούπα και κατόπιν να µεταµορφωθεί 

σε ενήλικο έντοµο. Aπελευθερώστε την πεταλούδα µόλις ξυπνήσει και είναι έτοιµη 

να πετάξει. 

Μπορείτε εύκολα να φτιάξετε κλουβιά παρατήρησης για πολλά έντοµα 

(ακρίδες, τζιτζίκια, σκαθάρια), από γυάλινα βάζα που έχουν τρύπες στο καπάκι τους 

για να µπαίνει αέρας. Ένα µικρό καπάκι από µπουκάλι µπορεί να χρησιµεύει για να 

έχει το έντοµο νερό. Πειραµατιστείτε µε την τροφή για να δείτε τι προτιµούν να 

τρώνε τα έντοµα. 

 

 

10. Mέλισσες και επικονίαση 

 

∆ιαδικασία: Παρατηρήστε τις µέλισσες να επισκέπτονται διαφορετικά λουλούδια. 

Mείνετε ακίνητοι και κρατήστε µια απόσταση ασφαλείας. 

Πριν αρχίσετε την παρατήρηση των µελισσών να είστε απολύτως σίγουροι ότι 

τα παιδιά θα µπορέσουν να παραµείνουν ήσυχα ενώ θα κοιτούν. ∆οκιµάστε ένα 

πείραµα την άνοιξη µε ένα δέντρο που φτιάχνει φρούτα. Tοποθετήστε ένα τούλι γύρω 

από ένα κλαδί πριν ανοίξουν οι οφθαλµοί. Aυτό εµποδίζει τις µέλισσες να 

επικονιάσουν τα λουλούδια. Aφαιρέστε το τούλι αφού πέσουν τα πέταλα. 

Aναπτύχθηκαν φρούτα σε αυτό το κλαδί; 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Kόκκοι γύρης κολλούν στο σώµα των µελισσών καθώς 

αυτές παίρνουν νέκταρ από τα λουλούδια. Όταν οι µέλισσες επισκέπτονται 

διαφορετικά λουλούδια, οι κόκκοι της γύρης µπορεί να πέσουν στο στίγµα και να 



επικονιάσουν τα λουλούδια. Για να πάρουν τη γύρη για χρήση στην κυψέλη, οι 

µέλισσες απλώνουν τη γύρη στα σώµατα τους σε "καλάθια" που φτιάχνονται από 

τρίχες στα πίσω τους πόδια. Kοιτάξτε για αυτά τα γεµάτα γύρη "καλάθια" που 

µοιάζουν µε µπάλες από κίτρινο υλικό στα πίσω πόδια των µελισσών. 

 

 

11. Μέλισσες και µελισσοκοµία 

 

Yλικά: Βιβλία σχετικά µε τη ζωή των µελισσών και τη µελισσοκοµία 

 

∆ιαδικασία: Bρείτε κατάλληλα βιβλία για µέλισσες και διαβάστε τη θεωρία για το 

"χορό των µελισσών" για να καταλάβετε πώς οι µέλισσες µπορούν να βρίσκουν την 

τροφή τους. Για να µάθετε περισσότερα για τις µέλισσες επισκεφτείτε ένα 

µελισσοκόµο. 

 

Παραλλαγή: Bρείτε λουλούδια ή µια περιοχή που επισκέπτονται οι µέλισσες και 

αφήστε κοντά την πέτρα ή το πιάτο µε λίγες σταγόνες µέλι πάνω του. Aπό µια 

ασφαλή απόσταση παρατηρήστε τι συµβαίνει. H καλύτερη εποχή για να το κάνετε 

αυτό είναι το φθινόπωρο όταν οι µέλισσες ψάχνουν απεγνωσµένα για τροφή πριν 

έρθει το κρύο. ∆εν θα περάσει πολύ ώρα για να ανακαλύψει µια µέλισσα την τροφή, 

θα πιει λίγο και θα επιστρέψει µε αυτό στην κυψέλη, όπου η µέλισσα θα 

επικοινωνήσει µε τις άλλες για να τους υποδείξει τη θέση της τροφής. Σηµειώστε το 

χρόνο µεταξύ της αναχώρησης της πρώτης µέλισσας από το µέλι και της άφιξης των 

άλλων. Προσπαθήστε να καταγράψετε τις φορές και τον αριθµό των µελισσών που 

έρχονται να φάνε. 

 

 

12. Η µουσική των εντόµων 

 

Yλικά: Ένα µαγνητόφωνο, ένας οδηγός πεδίου εντόµων. 

 

∆ιαδικασία: Xρησιµοποιείστε το µαγνητόφωνο στην ύπαιθρο για να καταγράψετε 

τους ήχους των εντόµων. Eίναι δύσκολο να δείτε τα έντοµα που παράγουν ήχους, 

αλλά το να τα ακούσετε, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, είναι εύκολο. Σταµατήστε µε µια 

οµάδα παιδιών στη µέση ενός λιβαδιού και απλώς ακούστε. Θα εντυπωσιαστείτε από 

το πόσο θορυβώδες είναι το λιβάδι. Για να προσθέσετε µια άλλη διάσταση σε αυτή τη 

δραστηριότητα, και για να διαπιστώσουν τα παιδιά τη σχέση βιοποικιλότητας και 

τέχνης, παίξτε στην τάξη το "Πέταγµα της µέλισσας" του Pίµσκυ-Kορσακόφ ή το 

"Γάµο των µελισσών" του Mέντελσον. 

 

Χρόνος: 2 ώρες 

 

 



13. Aναζήτηση των δραστηριοτήτων των εντόµων 

 

Yλικά: Φύλλα εργασίας. 

 

∆ιαδικασία: Mοιράστε τα παιδιά σε ζευγάρια ή µικρές οµάδες. Aφήστε κάθε ζευγάρι 

ή οµάδα να ψάξει στην ύπαιθρο για όσο το δυνατό περισσότερα σηµάδια των 

δραστηριοτήτων των εντόµων και καταγράψτε τον τύπο και τη θέση της 

δραστηριότητας. Kατόπιν, µοιραστείτε τις ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις µε όλες τις 

οµάδες. 

Σηµάδια της δραστηριότητας των εντόµων µπορεί να είναι τρύπες στα φύλλα 

(εάν είναι πάρα πολλές τα παιδιά πρέπει να καταγράψουν αυτό το σηµάδι µόνο µια 

φορά, ή µόνο όταν ο τύπος της τρύπας φαίνεται χαρακτηριστικά διαφορετικός), λόφοι 

από µυρµήγκια, στοές στους κορµούς, άδειες φωλιές καµπιών, πεσµένες δικτυωτές 

φωλιές, κηκίδια στα φυτά, και θήκες αυγών από έντοµα. Φέρτε ένα δείγµα από κάθε 

διαφορετικό σηµάδι εντόµων για να κάνετε µια επίδειξη στην τάξη. 

 

Χρόνος: 2 ώρες 

 

 

14. Kαταγραφές εντόµων 

 

Yλικά: Έντοµα για παρατήρηση, µεγεθυντικοί φακοί, οδηγοί πεδίου για έντοµα, 

φύλλα εργασίας. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να παρατηρήσουν κάποια έντοµα όσο πιο κοντά 

γίνεται. Ζητήστε τους να καταγράψουν το πώς κινούνται, πόσο γρήγορα κινούνται, 

πώς καθαρίζονται και πότε είναι δραστήρια. Ζητήστε τους να τα καταµετρήσουν και 

να καταγράψουν τα µεγέθη τους. Συγκρίνετε διαφορετικά έντοµα του ίδιου είδους, 

καθώς και έντοµα διαφορετικών ειδών. 

Xρησιµοποιείστε πληροφοριακό υλικό για να πάρετε πληροφορίες για τους κύκλους 

ζωής τους, τη γεωγραφική κατανοµή τους και επιδράσεις στο περιβάλλον. Ζητήστε 

από τα παιδιά να σχεδιάσουν κάποια έντοµα. 

 

Χρόνος: 2 ώρες 

 

 

15. Eντοµοκτόνα 

 

Yλικά: Bιβλία ή άρθρα σχετικά µε τη χρήση των εντοµοκτόνων 

 

∆ιαδικασία: Zητήστε από τα παιδιά να µελετήσουν θέµατα σχετικά µε τη χρήση των 

εντοµοκτόνων: χρήση στο παρελθόν, σηµερινή χρήση, ανάγκη για εντοµοκτόνα, 

αποτελεσµατικότητα στην εκπλήρωση των αναγκών µας, παρελθούσες και σηµερινές 



συνέπειες της χρήσης των εντοµοκτόνων στο περιβάλλον και πιθανές εναλλακτικές 

λύσεις για την καταπολέµηση των επιβλαβών εντόµων. Eνώ κάποια έντοµα γίνονται 

ανθεκτικά στη χρήση των εντοµοκτόνων, πολλά άλλα ζώα δηλητηριάζονται από 

αυτά. Πόσες είναι οι διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις που έχουµε; 

 

 

 

∆ραστηριότητες µε τα σπονδυλωτά (16-39) 

 

Tα περισσότερα ζώα που γνωρίζουµε (ίσως λόγω µεγέθους) είναι οι οµοταξίες 

του φύλου των σπονδυλωτών: θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αµφίβια και ιχθείς. 

Παράλληλα ανάµεσα στα σπονδυλωτά βρίσκουµε τα είδη που είναι περισσότερα 

αγαπητά στον άνθρωπο. Πολλά από τα σπονδυλωτά, καθώς βρίσκονται ψηλά στις 

τροφικές πυραµίδες, αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης. 

Σε κάποιες από τις δραστηριότητες που ακολουθούν υπάρχει ο κίνδυνος να 

ενοχλήσουµε τα ζώα που παρατηρούµε. Εποµένως πρέπει τα παιδιά να διδαχθούν πως 

να κινούνται και να συµπεριφέρονται κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων. 

O σεβασµός στη ζωική ζωή διδάσκει τα παιδιά να συµπεριφέρονται µε παρόµοιο 

τρόπο σε όλη τη ζωή. 

 

Στόχοι: (1) Η εξοικείωση των παιδιών µε τα σπονδυλωτά, (2) η ανάπτυξη της 

παρατηρητικότητας τους, (3) η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να διακρίνουν 

διαφορετικές µορφές ζωής, (4) η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να συνδέουν τους 

οργανισµούς µε το περιβάλλον τους, (5) η ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα 

προστασίας της βιοποικιλότητας. 

 

 

16. Iχθυοτροφεία 

 

∆ιαδικασία: Eπισκεφτείτε ένα ιχθυοτροφείο (εάν υπάρχει κοντά στην περιοχή σας) ή 

µελετήστε άρθρα σχετικά µε αυτά. Bρείτε πώς µεγαλώνουν τα ψάρια καθώς και πού 

και πότε απελευθερώνονται. Πόσα από αυτά τα ψάρια πιάνονται. Πώς η υπεραλίευση 

µπορεί να επηρεάσει την οικολογική ισορροπία; 

 

 

17. Mαγνητοφωνήστε τις χορωδίες των βατράχων και των φρύνων 

 

Yλικά: Mαγνητόφωνο, άγραφες κασέτες 

 

∆ιαδικασία: Ένα ανοιξιάτικο απόγευµα επισκεφτείτε µια λίµνη (εάν µπορείτε) όπου 

υπάρχουν βάτραχοι ή φρύνοι και καταγράψτε τη χορωδία των ερωτικών καλεσµάτων 



τους. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε τους διαφορετικούς ήχους που κάνουν τα 

διαφορετικά είδη. 

 

Χρόνος: 2 ώρες. 

 

 

18. Mάθετε τα ερπετά της περιοχής σας 

 

Yλικά: Oδηγοί αναγνώρισης ερπετών. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να µάθουν να αναγνωρίζουν τα ερπετά (χελώνες, 

σαύρες, φίδια) που υπάρχουν στην περιοχή σας και πώς να αποφεύγουν το κίνδυνο µε 

αυτά. Kαθώς τα ερπετά είναι εξώθερµα ζώα είναι πιο δραστήρια όταν ο καιρός είναι 

ζεστός. 

Συχνά ο κόσµος φοβάται ή απεχθάνεται τα φίδια. Mε το να τα γνωρίσετε 

καλύτερα φέρνει πιο θετικά αισθήµατα. Όµως, εάν είστε απρόθυµοι να διδάξετε για 

τα φίδια καλύτερα µην το κάνετε. ∆ιαλέξτε ένα άλλο θέµα που θα σας ευχαριστήσει. 

 

 

19. Aµφίβια και ερπετά σε θρύλους, µύθους, παραµύθια, τραγούδια και 

ποιήµατα 

 

∆ιαδικασία: Zητήστε από τα παιδιά να µάθουν για θρύλους, µύθους, παραµύθια, 

τραγούδια και ποιήµατα που αναφέρονται σε αµφίβια και ερπετά. Yπάρχει πλούσιο 

διαθέσιµο υλικό. Π.χ οι µύθοι του Aισώπου, η ιστορία από την Καινή ∆ιαθήκη για το 

φίδι, τον Aδάµ και την Eύα, κλπ. 

 

 

20. Xρήση των αµφιβίων και των ερπετών από τους ανθρώπους 

 

Yλικά: Bιβλία και άρθρα σχετικά µε τη χρήση αυτών των ζώων. 

 

∆ιαδικασία: Mελετήστε τις παλιές και σύγχρονες χρήσεις τους, καθώς και τις 

διαφορές από πολιτισµό σε πολιτισµό. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Tα βατραχοπόδαρα και η χελωνόσουπα θεωρούνται 

εκλεκτά εδέσµατα. Mερικοί λαοί τρώνε σαύρες. ∆έρµατα από κροκόδειλους, σαύρες 

και φίδια χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία δέρµατος. Tο καβούκι των χελωνών 

χρησιµοποιούταν πριν την ανακάλυψη των πλαστικών για την κατασκευή σκελετών 

γυαλιών. Tα βατράχια χρησιµοποιούνται συχνά ως πειραµατόζωα, και το δηλητήριο 

κάποιων φιδιών χρησιµοποιείται στην ιατρική. Oι µαθητές µπορούν να βρουν και 

άλλες χρήσεις, καθώς και ποια από αυτά κινδυνεύουν και προστατεύονται (π.χ. η οχιά 

της Mήλου, η θαλάσσια χελώνα, κλπ). 



 

 

21. Παρατηρήσεις πουλιών 

 

Yλικά: Oδηγός πεδίου, φύλλα εργασίας, κιάλια (προαιρετικά) 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν τα 

διαφορετικά είδη πουλιών που µπορούν να παρατηρήσουν στην περιοχή τους ή σε 

µία εκδροµή. H παρατήρηση των πουλιών µπορεί να γίνει από παιδιά όλων των 

ηλικιών, οπουδήποτε και σχεδόν οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ή της νύχτας. 

Ποια χαρακτηριστικά των πουλιών βοηθούν ένα νεαρό παρατηρητή στην 

αναγνώρισή τους; Πρώτα είναι το χρώµα, π.χ. το κόκκινο στο στήθος των 

κοκκινολαίµηδων. Eπίσης ενδεικτικό είναι το πρότυπο του χρωµατισµού, π.χ. 

φωτεινές ζώνες ή κηλίδες στα φτερά. 

Tο µέγεθος είναι επίσης σηµαντικό. Συγκρίνετε το πουλί µε άλλα κοινά 

πουλιά. Έχει το µέγεθος ενός κορακιού; ενός περιστεριού; ενός σπουργιτιού;. 

Παρατηρήστε επίσης το σχήµα του πουλιού. Eίναι κοντόχοντρο; Ψηλό και λεπτό; 

Mακρύ και αδύνατο; 

Παρατηρήστε επίσης, εάν µπορείτε, το σχήµα του ράµφους, των φτερών, της 

ουράς και των ποδιών, καθώς και εάν στο κεφάλι υπάρχει λοφίο. 

Σηµαντική είναι και η συµπεριφορά του πουλιού. Kάνει πηδηµατάκια ή 

περπατάει; Πώς πετά; Tραγουδά ή καλεί;. 

Oι ήχοι συχνά βοηθούν να αναγνωριστεί το πουλί πριν το δούµε. Tο 

ενδιαίτηµα (κατοικία θα λέγαµε), είναι επίσης σηµαντικό καθώς στα πουλιά, όπως 

και σε όλα τα ζώα, διαφορετικά είδη έχουν διαφορετικές προτιµήσεις ενδιαιτηµάτων. 

Όταν ψάχνετε για πουλιά στην ύπαιθρο θυµηθείτε να κινείστε αργά και µε 

ησυχία, ειδικότερα εάν είστε σε µια οµάδα, αν και αυτό µπορεί να είναι δύσκολο µε 

µικρά και ενθουσιώδη παιδιά. Tο να κάθεστε κάτω βλέποντας και ακούγοντας έχει 

πάντως µια καταπραϋντική επίδραση. 

Όταν εντοπίσετε ένα πουλί, παρατηρήστε το προσεκτικά και καταγράψτε όσα 

περισσότερα χαρακτηριστικά του είναι δυνατό. Mετά ανατρέξτε στον οδηγό 

αναγνώρισης ενώ η πληροφορία είναι πρόσφατη στο µυαλό. Aν και η παρατήρηση 

των πουλιών µπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, νωρίς το πρωί και λίγο 

πριν σκοτεινιάσει είναι οι ώρες που τα πουλιά είναι πιο δραστήρια και πιο εύκολο να 

τα δείτε. 

Eίναι τα κιάλια χρήσιµα; Nαι, είναι εξαιρετικά χρήσιµα για να παρατηρήσετε 

πουλιά που είναι µικρά ή βρίσκονται µακριά. Όµως, τα µικρά παιδιά, εκτός και εάν 

έχουν εµπειρία, µπορεί να αντιµετωπίσουν δυσκολίες στη χρήση τους. Eπίσης, εκτός 

και εάν όλοι έχουν κιάλια, µπορεί να δηµιουργηθούν προβλήµατα µε το ποιος και 

πότε θα τα χρησιµοποιεί. Eποµένως, χρησιµοποιείστε τη δική σας κρίση. Tα κιάλια 

δεν είναι απολύτως απαραίτητα, ιδιαίτερα στα µικρά άπειρα παιδιά. 



Για κάθε πουλί που παρατηρείτε καταγράψτε ηµεροµηνία, ώρα, τοποθεσία, 

καιρικές συνθήκες και τι κάνει το πουλί. Aφιερώστε χρόνο στην παρατήρησή του. 

Έτσι τα παιδιά δεν θα µάθουν µόνο τα ονόµατα των πουλιών. 

Mία άλλη προσέγγιση είναι να κρατάτε ένα ηµερολόγιο παρατηρήσεων. 

Kαταγράψτε την πρώτη φορά που είδατε το πουλί. Έτσι, θα µπορείτε να συγκρίνετε 

τα δεδοµένα από χρονιά σε χρονιά. 

 

Χρόνος: 3 ώρες 

 

 

22. Παρατήρηση πουλιών στο προαύλιο 

 

Υλικά: Φύλλα εργασίας, οδηγοί αναγνώρισης πουλιών. 

 

∆ιαδικασία: Mοιράστε τα παιδιά σε οµάδες και δώστε σε κάθε οµάδα το όνοµα ενός 

κοινού τοπικού πουλιού. Zητήστε να ζωγραφίσουν εικόνες από οδηγούς πεδίου αυτού 

του πουλιού για να µάθουν να αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά. Mετά ζητήστε από 

κάθε οµάδα να κοιτάξει για το δικό της πουλί και µετρήστε πόσα είδαν µέσα σε 15 

λεπτά. Kαταγράψτε τα αποτελέσµατα σε ένα πίνακα στην τάξη. Eπαναλάβετε αυτή τη 

δραστηριότητα περιοδικά και συγκρίνετε τα δεδοµένα. 

 

 

23. Mαθηµατικά του φωλιάσµατος 

 

Yλικά: Mία εύκολα παρατηρούµενη φωλιά µε εκκολαπτόµενα αυγά (ή νεοσσούς), 

ρολόι, φύλλα εργασίας. 

 

∆ιαδικασία: ∆ουλέψτε µε οµάδες των έξι παιδιών. Aφού εκκολαφθούν τα αυγά και 

βγουν οι νεοσσοί, κάντε ηµίωρες µετρήσεις του αριθµού των ταξιδιών που κάνουν οι 

γονείς για να ταΐσουν τα µικρά τους νωρίς το πρωί, στη µέση της ηµέρας και το 

απόγευµα (µπορεί να γίνουν συντοµότερες και λιγότερες περίοδοι καταµέτρησης, 

αλλά οι εκτιµήσεις που θα προκύψουν δεν θα είναι τόσο αξιόπιστες). 

Παρακολουθήστε τη φωλιά µε αυτό τον τρόπο µέχρι να φύγουν τα µικρά. 

Kαταγράψτε όλα τα δεδοµένα καθώς και τον αριθµό των νεαρών πουλιών και το 

µήκος των ηµερών από την ανατολή µέχρι τη δύση. Kατόπιν χρησιµοποιείστε αυτήν 

την πληροφορία για να επιλύσετε προβλήµατα σαν αυτά που ακολουθούν. 

Πόσα ταξίδια έκαναν οι γονείς κατά τη διάρκεια της πρώτης µέρας για να 

θρέψουν τα µικρά; (υποθέστε ότι ο µέσος όρος των επισκέψεων κατά τη διάρκεια των 

περιόδων καταµέτρησης ήταν ένας µέσος αριθµός για κάθε µισή ώρα κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας µε φως). 

Πόσες φορές ταΐστηκε κάθε νεοσσός; Πόσο συχνά ταίστηκε κάθε νεοσσός; 

Πόσα ταξίδια έκαναν οι γονείς µέσα σε µια εβδοµάδα; Πόσα ταξίδια έκαναν 



συνολικά; Eάν οι γονείς έφερναν 4 έντοµα σε κάθε ταξίδι, πόσα έντοµα έφεραν για να 

ταίσουν τα µικρά τους ενώ αυτά ήταν στη φωλιά; 

Eσείς και τα παιδιά θα εντυπωσιαστείτε όταν ανακαλύψετε πόσο σταθερή 

είναι η φροντίδα που δίνεται από τους γονείς στα µικρά τους. 

 

Χρόνος: 30 λεπτά κάθε καταµέτρηση 

 

 

24. Σηµάδια πουλιών 

 

Υλικά: Φύλλα εργασίας 

 

∆ιαδικασία: Συνδυάστε µια αναζήτηση σηµαδιών από πουλιά µε ένα περίπατο 

παρατήρησης πουλιών. Ψάξτε για φτερά, φωλιές, περιττώµατα, τρύπες στα δέντρα 

π.χ. από τρυποκάρυδους, αποτυπώµατα ποδιών (στη λάσπη ή στην άµµο), καθώς και 

άλλα στοιχεία της δραστηριότητας των πουλιών. Ζητήστε από τα παιδιά να 

καταγράψουν τα ευρήµατά τους. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Oι κουκουβάγιες αφήνουν ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον 

σηµάδι - τα εµέσµατα. Oι κουκουβάγιες δεν ξεδιαλέγουν το κρέας από τα κόκαλα, 

όπως εµείς όταν τρώµε π.χ. µια φτερούγα κοτόπουλου. Aντίθετα, οι κουκουβάγιες 

καταπίνουν κάθε τµήµα του θηράµατος τους (τρίχωµα, φτερά, δέρµα, κόκαλα, τα 

πάντα). Kατόπιν, τα άπεπτα τµήµατα αποβάλλονται ως εµέσµατα. Eάν έχετε τη τύχη 

να βρείτε ένα τέτοιο στο έδαφος, πάρτε το προσεκτικά. Mπορεί να ανακαλύψετε το 

µικρό κρανίο ενός ποντικού ή κάποιου άλλου ζώου και µπορεί να πάρετε µια ιδέα για 

το γεύµα της κουκουβάγιας. 

 

Χρόνος: 3 ώρες 

 

 

25. Προσαρµογές του ράµφους και των ποδιών 

 

Yλικά: Oδηγοί πεδίου, φύλλα εργασίας, κιάλια (προαιρετικά). 

 

∆ιαδικασία: Πηγαίνετε για παρατήρηση πουλιών στην ύπαιθρο (ή επισκεφτείτε το 

Mουσείο Φυσικής Iστορίας) µε σκοπό να παρατηρήσουν τα παιδιά εξειδικεύσεις στα 

ράµφη και στα πόδια των πουλιών. Ζητήστε από τα παιδιά να καταγράψουν τις 

παρατηρήσεις τους και να ανακαλύψουν πώς αυτές οι προσαρµογές βοηθούν τα 

διαφορετικά πουλιά στον τρόπο ζωής τους. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Πολλά µπορούν να ειπωθούν για το τρόπο ζωής ενός 

πουλιού από το σχήµα των ποδιών και του ράµφους του. Tα µεµβρανώδη πόδια, όπως 

ξέρουν και τα περισσότερα παιδιά, είναι για την κολύµβηση (και για το αδέξιο 



περπάτηµα). Φασιανοί, πέρδικες, κότες και άλλα πουλιά του εδάφους έχουν πόδια 

χρήσιµα για τρέξιµο αλλά και για να σκαλίζουν το έδαφος για να βρουν σπόρους, 

σκουλήκια ή έντοµα. Γεράκια, κουκουβάγιες και άλλα αρπακτικά πουλιά έχουν 

ισχυρά πόδια µε αιχµηρά, κυρτωµένα νύχια για να σκίζουν το θήραµά τους. Tα 

πουλιά που κελαηδούν και κουρνιάζουν έχουν πόδια µε τρία δάκτυλα εµπρός και ένα 

πίσω, που αυτοµάτως σφίγγουν όταν χαλαρώνει το πόδι. Oι τρυποκάρυδοι έχουν 

πόδια προσαρµοσµένα στην αναρρίχηση, δύο δάκτυλα εµπρός και δύο πίσω, µε 

αιχµηρά νύχια για να αναρριχώνται σε κάθετες επιφάνειες. Oι ερωδιοί έχουν µακριά 

πόδια µε µακριά λεπτά δάκτυλα για να µη βουλιάζουν στη λάσπη. 

Tα ράµφη των πουλιών ποικίλουν επίσης. Oι πάπιες και οι χήνες έχουν πλατιά 

επίπεδα ράµφη µε οδοντωτές άκρες για να σουρώνουν την τροφή τους από το νερό. 

Tα εδαφόβια πουλιά έχουν κοντά, ισχυρά και παχιά ράµφη. Tα αρπακτικά πουλιά 

ξεσκίζουν τις σάρκες µε τα ισχυρά, γαµψά ράµφη τους και τα νύχια τους. Tα 

σποροφάγα πουλιά έχουν κοντά, χοντρά ράµφη για να σπάνε τους σπόρους, ενώ τα 

ράµφη των εντοµοφάγων πουλιών είναι λεπτά και µυτερά. Oι ερωδιοί έχουν ράµφη 

σαν µακριά κοντάρια για να πιάνουν τα ψάρια και οι πελεκάνοι έχουν µια ευλύγιστη 

θήκη κάτω από το ράµφος γα συγκρατούν τα ψάρια. 

 

Χρόνος: 3 ώρες 

 

 

26. Συµπεριφορά των πουλιών 

 

Yλικά: Kατάλογοι της συµπεριφοράς των πουλιών, φύλλα εργασίας 

 

∆ιαδικασία: Mοιράστε τα παιδιά σε ζευγάρια ή µικρές οµάδες. ∆ώστε σε κάθε 

ζευγάρι ή οµάδα µια λίστα συµπεριφοράς των πουλιών. Zητήστε από κάθε ζευγάρι ή 

οµάδα να βρει και να ελέγξει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις δραστηριότητες 

της λίστας. Kατόπιν, ζητήστε από τα παιδιά να περιγράψουν και να συγκρίνουν τις 

συµπεριφορές που έχουν δει. 

 

Mερικές προτάσεις για µία λίστα συµπεριφοράς πουλιών: 

Θέση του πουλιού: Έδαφος, κλαδί δέντρου, κορµός δέντρου, θάµνος, νερό, αέρας, 

άλλο; 

Kίνηση του πουλιού: περπάτηµα, πηδηµατάκια, τρέξιµο, πτήση µε κτύπηµα των 

φτερών, πτήση µε αιώρηση, περπάτηµα στο νερό, κολύµπι, ανάπαυση, ύπνος, άλλο; 

Eπικοινωνία: κελάηδηµα, φωνή προειδοποίησης, επιθετική µε τσιµπήµατα, επιθετική 

µε καταδίωξη, σχηµατισµός σµήνους, άλλο; 

∆ιατήρηση: καθαρισµός µε το ράµφος, χρησιµοποίηση των λιπο-αδένων, διατροφή 

από φυτά, διατροφή από έντοµα, διατροφή από άλλα ζώα, άλλο; 

Eάν είναι η εποχή φωλιάσµατος, προσθέστε άλλη µία κατηγορία µε τη συµπεριφορά 

φωλιάσµατος και παραθέστε: χτίσιµο (κατασκευή) φωλιάς, εκκόλαψη αβγών, τάισµα 

µικρών στη φωλιά, και µεταφορά των µικρών έξω από τη φωλιά. 



 

 

27. Aναγνώριση φωλιών 

 

Yλικά: Oδηγός αναγνώρισης φωλιών από πουλιά, φύλλα εργασίας. 

 

∆ιαδικασία: Kάντε ένα περίπατο για να δείτε πόσες φωλιές πουλιών µπορείτε να 

βρείτε. Ζητήστε από τα παιδιά να σηµειώσουν λεπτοµέρειες σχετικά µε την 

κατασκευή τους (εάν δεν είναι πολύ ψηλά) και να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν 

τα πουλιά που τις έφτιαξαν µε τη βοήθεια του οδηγού αναγνώρισης. 

Προσέξτε να µην καταστρέφουν φωλιές που χρησιµοποιούνται. Aφήστε τις 

άδειες φωλιές εκεί που τις βρήκατε για µερικές φορές επαναχρησιµοποιούνται από τα 

πουλιά. 

 

Χρόνος: 3 ώρες 

 

 

 

 

28. Aναγνώριση και εκµάθηση κελαηδηµάτων 

 

Yλικά: Mαγνητόφωνο, κασέτα µε κελαηδήµατα πουλιών 

 

∆ιαδικασία: Φτιάξτε ή αγοράστε µια κασέτα µε κελαηδήµατα πουλιών. Παίξτε την 

κασέτα και µαγνητοφωνήστε αποσπάσµατα του ενός λεπτού από κελαηδήµατα πέντε 

κοινών τοπικών πουλιών. Eισαγάγετε κάθε απόσπασµα δίνοντας το όνοµα του 

πουλιού που κελαηδά. Mετά γράψτε αυτά τα αποσπάσµατα σε διαφορετική σειρά. 

Γράψτε κάθε κελάηδηµα πουλιού τρεις φορές. Mοιράστε τα παιδιά σε πέντε οµάδες 

και αντιστοιχείστε σε κάθε οµάδα το όνοµα ενός εκ των πουλιών της κασέτας. Πρώτα 

παίξτε στην τάξη τα πέντε αρχικά αποσπάσµατα, έτσι ώστε κάθε οµάδα να µάθει το 

κελάηδηµα του πουλιού της. Mετά παίξτε το τµήµα της κασέτας µε τα κελαηδήµατα 

που είναι σε αλλαγµένη σειρά και ζητήστε από τα παιδιά κάθε οµάδας να σηκώσουν 

τα χέρια τους µόλις ακούσουν το τραγούδι του πουλιού τους. 

Aυτή η δραστηριότητα µπορεί να έχει αρκετές παραλλαγές, όπως το να 

µάθουν όλο και περισσότερα κελαηδήµατα, ή να συνοδεύεται από µια επίσκεψη στην 

ύπαιθρο για να αναγνωρίσουν τα παιδιά τα κελαηδήµατα που έµαθαν. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Aπό όλες τις µορφές της επικοινωνίας των ζώων τα 

κελαηδήµατα και τα καλέσµατα των πουλιών είναι πιθανώς τα πιο οικεία σε εµάς. Tο 

κελάηδηµα του αρσενικού δηλώνει την περιοχή της επικράτειάς του και όχι µόνο 

προειδοποιεί τα άλλα αρσενικά να µείνουν µακριά, αλλά επίσης διαφηµίζει στα 

θηλυκά ότι έχει µια εξαιρετική περιοχή µε άφθονη τροφή για να ανατραφεί µια 

οικογένεια. Tα πουλιά έχουν επίσης άλλα καλέσµατα ή κελαηδήµατα για να 



σηµάνουν κίνδυνο, να διατηρήσουν τα άτοµα του σµήνους µαζί, και να 

ανακοινώσουν την παρουσία τροφής. Mερικά πουλιά έχουν πολλά διαφορετικά 

κελαηδήµατα και καλέσµατα. 

 

Χρόνος: 45 λεπτά. 

 

 

 

29. Aνοιξιάτικες αφίξεις 

 

Yλικά: Φωτογραφίες πουλιών και οικοσυστηµάτων. 

 

∆ιαδικασία: ∆ουλέψτε µε οµάδες των τεσσάρων παιδιών. Nωρίς την άνοιξη ζητήστε 

από τα παιδιά να βρουν από µια µεγάλη φωτογραφία ή ζωγραφική εικόνα που να 

δείχνει ένα φυλλοβόλο δάσος και ένα αειθαλές δέντρο, ένα χωράφι, ένα θαµνότοπο, 

µια λίµνη, και ένα µικρό βάλτο. Ζητήστε τους να τοποθετήσουν τις εικόνες ψηλά 

στην αίθουσα. Kάθε φορά που παρατηρούν ένα νέο πουλί να επιστρέφει από το νότο 

ζητήστε από τα παιδιά να το αναγνωρίζουν να το ονοµατίζουν, και κατόπιν να 

βρίσκουν µία εικόνα του και να την κολλούν στη µεγάλη εικόνα στο κατάλληλο 

ενδιαίτηµα. 

 

 

 

30. Eκθέσεις για τη µετανάστευση των πουλιών 

 

Yλικό: Bιβλία µε πληροφορίες για τη µετανάστευση των πουλιών. 

 

∆ιαδικασία: Zητήστε από κάθε παιδί να µελετήσει τις µεταναστευτικές συνήθειες 

ενός διαφορετικού είδους πουλιού και να γράψει µία έκθεση για αυτό. Ενθαρρύνετε 

τα παιδιά να συµπεριλάβουν πληροφορίες σχετικά µε το πότε µεταναστεύει το πουλί, 

πόσο γρήγορα και πόσο ψηλά ταξιδεύει, εάν ταξιδεύει ηµέρα ή νύχτα, ποια πορεία 

ακολουθεί και που µένει το χειµώνα και το καλοκαίρι. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Tον 4ο αιώνα π.X. ο Aριστοτέλης υπέθετε ότι κάποια 

πουλιά µεταναστεύουν προς θερµές περιοχές το χειµώνα, ενώ άλλα διαχειµάζουν 

κοιµώµενα σε τρύπες των δέντρων, σε σπηλιές ή κάτω από τη λάσπη στους βάλτους. 

Παρόλο ότι γνωρίζουµε ότι κανένα πουλί δεν κρύβεται το χειµώνα κάτω από τη 

λάσπη, υπάρχουν ακόµη αναπάντητα ερωτήµατα σχετικά µε τη µετανάστευση των 

πουλιών. Συζητήστε το αυτό µε τα παιδιά για να καταλάβουν ότι υπάρχουν θέµατα 

σχετικά µε το φυσικό κόσµο που δεν µπορούµε ακόµη να τα εξηγήσουµε. 

 

 

 



31. Γεωγραφία της µετανάστευσης 

 

Yλικό: Bιβλία µε πληροφορίες για τη µετανάστευση των πουλιών. 

 

∆ιαδικασία: Zητήστε από τους µαθητές να µελετήσουν τη φυσική γεωγραφία των 

περιοχών όπου ένα είδος πουλιού εξαπλώνεται το χειµώνα και το καλοκαίρι. Tι 

είδους τροφή είναι ίσως διαθέσιµη για το πουλί σε αυτές τις δύο περιοχές; Ζητήστε 

τους να µελετήσουν επίσης τις περιοχές που ίσως επισκεφτεί το πουλί κατά τη 

µεταναστευτική του πορεία. Ζητήστε τους να φτιάξουν χάρτες που να δείχνουν τη 

θέση των περιοχών και τους δρόµους που ακολουθούν τα πουλιά. 

 

 

32. Πώς τα πουλιά είναι χρήσιµα ή βλαβερά στους ανθρώπους; 

 

∆ιαδικασία: Σκεφτείτε µαζί µε τα παιδιά τρόπους µε τους οποίους τα πουλιά είναι 

χρήσιµα ή βλαβερά σε εµάς. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Tα πουλιά είναι χρήσιµα γιατί π.χ δίνουν κρέας και αυγά, 

πούπουλα για πανωφόρια, υπνόσακους και µαξιλάρια, και τρώγοντας ενοχλητικά 

έντοµα, ποντίκια και άλλα ζώα. Eίναι βλαβερά γιατί τρώνε καρπούς και καλλιέργειες 

και σε µερικές κατοικηµένες περιοχές τα περιττώµατά τους είναι ανθυγιεινά. Έχουν 

ακούσει τα παιδιά για πένες από φτερό και ξεσκονιστήρια; Γνωρίζουν βέβαια για 

τους Iνδιάνους. Tι άλλο µπορούν να προσθέσουν; Πώς οι άνθρωποι χρησιµοποίησαν 

και εξηµέρωσαν κάποια πουλιά (κότες, γαλοπούλες); 

 

 

33. Eίδη πουλιών που κινδυνεύουν 

 

Yλικά: Aναφορές σχετικά µε τα κινδυνεύοντα είδη πουλιών, πουλιά που έχουν 

εξαφανιστεί και σχετικά µε την εξέλιξη των πουλιών. 

 

∆ιαδικασία: Zητήστε από τα παιδιά να µελετήσουν τα κινδυνεύοντα είδη πουλιών 

και το τι γίνεται για την προστασία τους. Ζητήστε τους να ρωτήσουν τους γονείς τους 

ή άλλους που µπορεί να γνωρίζουν για τα πουλιά της περιοχής τους και τις αλλαγές 

που έχουν συµβεί. 

Θα βοηθηθείτε εάν µάθετε σχετικά µε την εξέλιξη των πουλιών από τα 

ερπετά. Eξαφανίσεις πουλιών όπως το Ντόντο, που δεν υπάρχουν πια εξαιτίας των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, δείχνουν την ανάγκη για δράσεις ώστε να 

προστατευτούν τα είδη που κινδυνεύουν σήµερα. 

Kανονισµοί για το κυνήγι, καταφύγια πουλιών και άγριας ζωής, περιορισµοί 

στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών στο περιβάλλον και µελέτες µε σήµανση 

πουλιών είναι µερικές από τις δράσεις που είναι χρήσιµες για την προστασία των 

ειδών που κινδυνεύουν. 



 

 

34. Πουλιά και τι συµβολίζουν 

 

∆ιαδικασία: Φτιάξτε µια συλλογή από λεγόµενα και συµβολισµούς σχετικά µε τα 

πουλιά. 

Mερικά παραδείγµατα µπορεί να είναι: το περιστέρι (σύµβολο της ειρήνης και 

της ευγένειας), αετός (γενναιότητα και κουράγιο), κουκουβάγια, (σοφία), παγώνι, 

(περηφάνια και µαταιοδοξία). 

Yπάρχουν επίσης εκφράσεις όπως "κουτός σαν κότα", "κοιµάται σαν 

πουλάκι", "τρώει σαν πουλάκι". Tο τελευταίο πάντως είναι παραπλανητικό καθώς 

πολλά πουλιά τρώνε µεγάλες ποσότητες σε σχέση µε το µέγεθος τους. Mελετήστε τη 

συµπεριφορά των πουλιών και βρείτε ποιες άλλες εκφράσεις είναι ακριβείς και ποιες 

όχι. 

 

 

35. Γραµµατόσηµα µε πουλιά 

 

∆ιαδικασία: Φτιάξτε µια συλλογή γραµµατοσήµων που απεικονίζουν πουλιά. Tο 

πρώτο γραµµατόσηµο που απεικόνιζε πουλί αναφέρεται εκδόθηκε στη Eλβετία το 

1845 και απεικόνιζε ένα περιστέρι. Aπό τότε εκατοντάδες πουλιά έχουν απεικονιστεί 

σε γραµµατόσηµα. 

 

 

36. Θηλαστικά χρήσιµα στους ανθρώπους 

 

∆ιαδικασία: Zητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν όσο το δυνατό περισσότερους 

τρόπους µε τους οποίους τα θηλαστικά είναι χρήσιµα στους ανθρώπους. 

 

Χρήσιµες πληροφορίες: Kάποια άγρια και εξηµερωµένα θηλαστικά µας δίνουν 

κρέας και δέρµα. Kάποια άλλα µαλλί, γούνες, γάλα. Πολλά θηλαστικά χρησιµεύουν 

ως υποζύγια (άλογα, γαϊδούρια, καµήλες, ελέφαντες). Kάποια άλλα, όπως οι σκύλοι, 

εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους ανθρώπους. 

 

 

37. H ιστορία των εξηµερωµένων θηλαστικών 

 

Yλικά: Bιβλία σχετικά µε την ιστορία των εξηµερωµένων θηλαστικών. 

 

∆ιαδικασία: Zητήστε από τα παιδιά να βρουν πότε και πώς συγκεκριµένα θηλαστικά 

εξηµερώθηκαν και πώς χρησιµοποιήθηκαν.Tα πρόβατα, οι κατσίκες και τα γουρούνια 



πιστεύεται ότι εξηµερώθηκαν πριν 9.000 χρόνια. Tα βοοειδή εξηµερώθηκαν πριν 

6.000 χρόνια και τα άλογα πριν 4.000 χρόνια. 

 

 

38. Eίδη θηλαστικών που κινδυνεύουν 

 

Yλικά: Bιβλία και άρθρα σχετικά µε είδη θηλαστικών που κινδυνεύουν 

 

∆ιαδικασία: Zητήστε από τα παιδιά να βρουν ποια είδη θηλαστικών κινδυνεύουν 

(στην Eλλάδα και στον κόσµο), γιατί κινδυνεύουν και τι µπορεί να γίνει για να 

προστατευτούν. 

 

 

39. Eπίσκεψη σε ένα µουσείο τέχνης ή σε ένα αρχαιολογικό µουσείο 

 

∆ιαδικασία: Kατά την επίσκεψή σας σε ένα τέτοιο µουσείο ζητήστε από τα παιδιά να 

παρατηρούν για ζώα και φυτά που απεικονίζονται σε διάφορα εκθέµατα. Συζητήστε 

µαζί τους για αυτά που είδαν. 



 

Φύλλο εργασίας για τις δραστηριότητες 1-3 

Ονοµατεπώνυµα: 

Ηµεροµηνία: 

Περιοχή: 

Περιγραφή του ενδιαιτήµατος: 
 

Καιρικές συνθήκες: 
 

Α/Α είδος Αριθµός 
ατόµων 

Περιγραφή Άλλες 
παρατηρήσεις 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 6 

Ονοµατεπώνυµα: 

Ηµεροµηνία: 

Περιοχή: 

Περιγραφή του ενδιαιτήµατος: 
 

Καιρικές συνθήκες: 

Είδος: 

Γενική περιγραφή του είδους: 
 
 

Άλλες παρατηρήσεις: 
 
 

Α/Α 
ατόµου 

Περιγραφή ατόµου µήκος ύψος πλάτος 

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 8 

Είδος εντόµου Χρήσιµο ή 
βλαβερό; 

Πού ζει; Πώς τρέφεται; Σχόλιο του 
µαθητή 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 11 

Ονοµατεπώνυµα:  
 

Ηµεροµηνία:  

Περιοχή:  

Περιγραφή του ενδιαιτήµατος: 
 

 

Καιρικές συνθήκες:  
 

Πότε έφτασε η πρώτη µέλισσα;  

Πότε έφτασε η δεύτερη µέλισσα;  

Πότε έφτασαν οι άλλες;  

Πόσες µέλισσες ήρθαν;  

Πόσες φορές ήρθαν οι µέλισσες;  

Σχόλια του µαθητή  
 
 

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 13 

Ονοµατεπώνυµα:  
 

Ηµεροµηνία:  

Περιοχή:  

Περιγραφή του 
ενδιαιτήµατος: 
 

 

Καιρικές συνθήκες:  

Είδος εντόµου Σηµάδι της δραστηριότητας 
του εντόµου 

Πού και σε τι κατάσταση 
βρέθηκε 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Σχόλια του µαθητή  
 
 

 

 



 

Φύλλο εργασίας για τις δραστηριότητα 14 

Ονοµατεπώνυµα: 

Ηµεροµηνία: 

Περιοχή: 

Περιγραφή του ενδιαιτήµατος: 
 
 

Καιρικές συνθήκες: 

Α/Α είδος Αριθµός 
ατόµων 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων του 

Άλλες 
παρατηρήσεις 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 14 

Ονοµατεπώνυµα: 

Ηµεροµηνία: 

Περιοχή: 

Περιγραφή του ενδιαιτήµατος: 
 
 

Καιρικές συνθήκες: 

Είδος: 

Γενική περιγραφή του είδους: 
 
 

Άλλες παρατηρήσεις: 
 

Α/Α 
ατόµου 

Περιγραφή ατόµου µήκος ύψος πλάτος 

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 21 

Ονοµατεπώνυµο:  

Ηµεροµηνία:  

Περιοχή:  

Περιγραφή ενδιαιτήµατος: 
 

 

Καιρικές συνθήκες:  

Είδος:  

Χρώµα:  

Πρότυπο χρωµατισµού:  

Μέγεθος:  

Σχήµα σώµατος:  

Σχήµα ράµφους:  

Σχήµα ουράς:  

Σχήµα ποδιών:  

Υπάρχει λοφίο;  

Πώς περπατά;  

Πώς πετά;  

Κελάηδηµα:  

Πού ζει;  

Άλλα σχόλια του µαθητή  
 
 
 

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 23 

Ονοµατεπώνυµα:  

Περιοχή:  

Περιγραφή 
ενδιαιτήµατος και 
της φωλιάς: 

 

Είδος:  

Αριθµός νεοσσών  

Ηµεροµηνία Μήκος 
ηµέρας 

Καιρικές 
συνθήκες 

Αριθµός 
επισκέψεων 
το πρωί 

Αριθµός 
επισκέψεων 
το µεσηµέρι 

Αριθµός 
επισκέψεων 

το 
απόγευµα 

Σχόλια 
του 

µαθητή 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 24 

Ονοµατεπώνυµο:  

Ηµεροµηνία:  

Περιγραφή 
ενδιαιτήµατος: 

 
 
 

Καιρικές συνθήκες:  
 

Σηµάδι 
δραστηριότητας 

 

Πού βρέθηκε;  
 

Σε τι κατάσταση 
βρέθηκε; 

 
 

Σε ποιο είδος 
αντιστοιχεί; 

 
 

Σχόλια του µαθητή  
 
 
 

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 25 

Ονοµατεπώνυµο:  

Ηµεροµηνία:  

Περιοχή:  

Περιγραφή 
ενδιαιτήµατος: 

 

Καιρικές 
συνθήκες: 

 

Είδος πουλιού: Πού ζει; Τι τρώει; Σχήµα 
ράµφους 

Σχήµα 
ποδιών 

Σχόλιο του 
µαθητή 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 26 

Ονοµατεπώνυµο:  

Ηµεροµηνία:  

Περιοχή:  

Περιγραφή 
ενδιαιτήµατος: 

 

Καιρικές 
συνθήκες: 

 

Είδος πουλιού: Θέση Κίνηση Επικοινωνία ∆ιατήρηση Φώλιασµα 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 



 

Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 27 

Ονοµατεπώνυµο:  

Ηµεροµηνία:  

Περιοχή:  

Περιγραφή 
ενδιαιτήµατος: 

 

Καιρικές 
συνθήκες: 

 

Είδος πουλιού: Πού 
βρίσκεται 
η φωλιά; 

Από τι υλικά 
είναι 

φτιαγµένη; 

Πόσο 
µεγάλη είναι; 

Τι σχήµα 
έχει; 

Σχόλιο του 
µαθητή 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 



   

   

   

   

ΚΚΚΛΛΛΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΑΑΑ   ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟΠΠΠΟΟΟ∆∆∆ΑΑΑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΟΠΟ∆Α 

Η µεγαλύτερη συνοµοταξία µε πάνω 
από 1.000.000 είδη. Οφείλει το 
όνοµά της στα αρθρωτά µέρη του 
σώµατός τους. Υπάρχει µεγάλη 
ποικιλοµορφία στους οργανισµούς 
και τα βρίσκουµε σε όλους τους 
βιοτόπους.  

Αραχνίδια 

Καρκινοειδή 

Έντοµα 
Τα ζώα τα οποία έχουν 
εντοµές στο σώµα τους 
 

Μυριάποδα 

Αράχνες 

Σκορπιοί 

Ισόποδα 

Ψευδοσκορπιοί 

Φαλάγγια 

∆ιπλόποδα 

 

Χειλόποδα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έντοµα 

Απτερυγωτά 

Πτερυγωτά 

Λεπιδόπτερα (Πεταλούδες) 

Μαντίδες (Αλογάκια της 

Παναγίας) 

Ορθόπτερα 

(Ακρίδες–Γρύλλοι) 

Ηµίπτερα (Βρωµούσες) 

∆ερµάπτερα (Ψαλίδες) 

Οδοντόγναθα (Λιβελούλες) 

Κολεόπτερα 

Βλατίδες (Κατσαρίδες) 

Ισόπτερα (Τερµίτες) 

Κολέµβολα 

∆ίπτερα (Μύγες, κουνούπια) 

Υµενόπτερα (Μέλισσες, 

σφήκες, µυρµήγκια) 



 
Carabidae 

Κολεόπτερα 

Tenebrionidae 

Scarabaeidae 

Coccinelidae 

Staphylinidae 

Curculionidae  



  

∆ραστηριότητες στις θεµατικές περιοχές 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ 

ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

 



  

∆ραστηριότητα 1.1: Τι είναι η βιοποικιλότητα 
 

���� 2 ώρες 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Α. Καλούµε τους µαθητές να παρατηρήσουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν οι άνθρωποι. Καταγράφουν τα διαφορετικά χρώµατα µατιών, µαλλιών, 

τα σχήµατα µατιών, µύτης, στόµατος, κεφαλιού. Τους δίνουµε κραγιόν χειλιών και 

τους ζητάµε ν΄ αποτυπώσουν το σχήµα των χειλιών τους στο χαρτί (στην ανάλογή 

θέση του φύλλου εργασίας. Ζητάµε να τοποθετήσουν τον αντίχειρά σε ταµπόν 

µελάνης, ν’ αφήσουν το αποτύπωµά τους σ’ ένα χαρτί και να συγκρίνουν τις 

διαφορετικές γραµµώσεις κάθε αποτυπώµατος.  

 

Υποβάλλουµε τις ερωτήσεις που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας:  

 

1. Αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τα παρατηρούµε σε άλλους λαούς; π.χ 

Κινέζους;  

2. Αν όχι πως ξεχωρίζουν τα άτοµα µεταξύ τους, αν ναι γιατί εµείς δεν τα 

διακρίνουµε; 

3. Σε άλλα είδη π.χ. ένα σµήνος πουλιών µπορώ να διακρίνω διαφορετικά 

χαρακτηριστικά; 

4. Το γεγονός ότι ένας µπορεί να ξεχωρίζει ένα ένα τα πρόβατα του κοπαδιού του σε 

τι συµπέρασµα µας οδηγεί; 

 

Με τη συζήτηση εισάγουµε την έννοια της γενετικής βιοποικιλότητας.  

  

Β. ∆ίνουµε στους µαθητές µερικές φωτογραφίες από διαφορετικά µέρη της Ελλάδας 

(δάση, λίµνες, ποταµούς, παραλίες, βάλτους κτλ) ή προβάλουµε σλάιντς µε 

αντίστοιχες εικόνες. Ζητάµε να φανταστούν ποια είδη φυτών και ζώων µπορούν να 

ζήσουν σε κάθε περιοχή και µιλάµε για την ποικιλία των οικοσυστηµάτων.  

 

Στόχοι: 

• Να διαπιστώσουν οι µαθητές τη µεγάλη 

ποικιλία ειδών, οικοσυστηµάτων και 

χαρακτηριστικών 

• Να διακρίνουν τα είδη βιοποικιλότητας 

• Να ασκηθούν στην παρατήρηση 

Απαιτούµενα υλικά 

• Πρόχειρα χαρτιά 

• κραγιόν χειλιών 

• ταµπόν µελάνης 

• φωτογραφίες ή σλάιντς διαφόρων 

οικοσυστηµάτων 

• βιβλία µε φωτογραφίες των ειδών 

ενός συγκεκριµένου 

οικοσυστήµατος 

• Φύλλα εργασίας 1.1.1., 1.1.2 και 

1.1.3 



  

Γ. Φέρνουµε στην τάξη ένα ή περισσότερα βιβλία µε φωτογραφίες ειδών ενός 

οικοσυστήµατος. Π.χ. χλωρίδα του Ολύµπου, και ζητάµε από τους µαθητές να 

παρατηρήσουν τη µεγάλη ποικιλία ειδών. Εισάγουµε έτσι την έννοια της 

βιοποικιλότητας των ειδών.  

 

Σηµείωση: Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο πεδίο εφόσον 

κοντά στο σχολείο υπάρχει κατάλληλος χώρος π.χ. ένα δασάκι, µια πλαγιά βουνού 

κλπ όπου οι µαθητές παρατηρούν την ποικιλία ειδών επί τόπου.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Φύλλο εργασίας 1.1.1: Γενετική βιοποικιλότητα 

 

 
 

Χρώµα 

µατιών  

 

Χρώµα 

µαλλιών  

Μήκος 

µύτης 

Σχήµα 

προσώπου  

Περίγραµµα χειλιών  Αποτύπωµα 

αντίχειρα  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Φύλλο εργασίας 1.1.2: Βιοποικιλότητα οικοσυστηµάτων 
 

 

 

Οικοσύστηµα 

  

Φυτά  Ζώα  

 

 

Λίµνη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Φύλλο εργασίας 1.1.3: Βιοποικιλότητα ειδών 
 

 

Φυτά  

 

∆είγµατα φύλλων ή ανθέων ή καρπών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

∆ραστηριότητα 1.2: Οικοσύστηµα: ένα σύνολο παραγόντων 
 

���� 2 ώρες 
 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Α. Παρουσιάζουµε στους µαθητές ένα οικοσύστηµα π.χ. το δέλτα ενός 

ποταµού. ∆ίνουµε στους µαθητές µερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του 

οικοσυστήµατος (θρεπτικά υλικά, υγρασία, θερµοκρασία κλπ) 

∆ίνουµε φωτογραφίες διαφόρων ζώων και φυτών και τους ζητάµε να 

υποθέσουν ποια απ’ αυτά θα µπορούσαν να είναι ζώα και φυτά του εικονιζόµενου 

οικοσυστήµατος.  

Στη συνέχεια ζητάµε απ’ τους µαθητές να καταγράψουν τους βιοτικούς και 

αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήµατος και να συζητήσουν τη σχέση µεταξύ 

τους.  

 

Β. Ζητάµε από τους µαθητές να βρουν ποιες είναι οι τροφικές σχέσεις στο 

παραπάνω οικοσύστηµα. Ποια τροφική αλυσίδα µπορούµε να έχουµε µε τους 

παρακάτω οργανισµούς: βάτραχος, φτέρη, κουκουβάγια, ακρίδα, φίδι. (Φύλλο 

εργασίας 2.1) 

 

Θέτουµε τις ερωτήσεις:  

•Ποιος τρώει την κουκουβάγια; και µιλάµε για τους νεκρούς οργανισµούς και 

το ρόλο των αποικοδοµητών.  

•Τι θα συµβεί αν µια χρονιά αυξηθεί ο αριθµός των ακρίδων; 

•Τι θα συµβεί αν σε µια περιοχή µειωθούν οι κουκουβάγιες;  

 

Γ. Φωτοτυπούµε την συναρµολογούµενη εικόνα (παζλ) 1.2, σε τόσα αντίτυπα 

όσα και οι οµάδες εργασίας και αφού την κόψουµε στα σηµεία που είναι σχεδιασµένα 

δίνουµε στους µαθητές να ενώσουν ανά οµάδα τα κοµµάτια της. 

Αφού συµπληρωθεί η εικόνα θέτουµε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

Στόχοι: 

• Να διακρίνουν οι µαθητές τους βιοτικούς και 

αβιοτικούς παράγοντες ενός οικοσυστήµατος 

• Να διαπιστώσουν τις σχέσεις που υπάρχουν 

µεταξύ των παραγόντων αυτών 

• Να είναι σε θέση να τοποθετούν σε σειρά τα 

µέλη µιας τροφικής αλυσίδας 

• Να ερµηνεύσουν τις τροφικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ των βιοτικών 

παραγόντων ενός οικοσυστήµατος 

Απαιτούµενα υλικά 

• φωτογραφίες ή σλάιντς ενός 

συγκεκριµένου οικοσυστήµατος 

• φωτογραφίες ή σλάιντς ζώων και 

φυτών, τα περισσότερα από τα 

οποία είναι είδη του 

οικοσυστήµατος αυτού 

• Φύλλο εργασίας 1.2 

• Συναρµολογούµενη εικόνα (παζλ) 

1.2.1 



  

• Γιατί οι οργανισµοί στη βάση είναι πολυπληθέστεροι; 

• Γιατί οι σαρκοφάγοι οργανισµοί είναι λιγότεροι; 

•Μπορείτε τώρα να εξηγήσετε γιατί τα αρπακτικά πουλιά αετοί, γύπες 

κινδυνεύουν να εξαφανιστούν;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Φύλλο εργασίας 1.2: Ποιος τρώει ποιον; 

 

 

                                 
 

 

 

                          
 

 

 

 

Ερωτήσεις: 

 

1. Ποια τροφική αλυσίδα µπορούµε να έχουµε µε τους παραπάνω 

οργανισµούς; 

2. Ποιος τρώει την κουκουβάγια;  

3. Τι θα συµβεί αν µια χρονιά αυξηθεί ο αριθµός των ακρίδων; 

4. Τι θα συµβεί αν σε µια περιοχή µειωθούν οι κουκουβάγιες;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Συναρµολογούµενη εικόνα (παζλ) 1.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροφική πυραµίδα

 



  

∆ραστηριότητα 1.3: Βιοποικιλότητα S.O.S.  
 

����  1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

 

∆ίνουµε στους µαθητές καρτέλες όπου καταγράφονται τα αίτια της 

εξαφάνισης των ειδών και της µείωσης της βιοποικιλότητας και τους ζητάµε να 

ιεραρχήσουν τους κινδύνους της βιοποικιλότητας στην περιοχή τους, βάζοντας σε 

σειρά τις καρτέλες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτούµενα υλικά 

• Οι καρτέλες 1.3. 

Στόχοι: 

• Να είναι σε θέση να απαριθµούν οι µαθητές 

τους κινδύνους που απειλούν τη 

βιοποικιλότητα 

• Να ιεραρχήσουν τους κινδύνους από τους 

οποίους απειλείται η βιοποικιλότητα στην 

περιοχή τους 



  

Καρτέλες 1.3. 

 
 

 

 

 

Αλλοίωση των 

βιοτόπων 

 

 

 

Επέκταση γεωργίας 

Υπερξύλευση 

Εξορύξεις  

∆ιανοίξεις δρόµων  

Οικοδόµηση σπιτιών 

Αλλοίωση βροχοπτώσεων και κλίµατος  

Επίδραση στο νερό των ρεµάτων 

Τεµαχισµός των βιοτόπων  

 

 
 

Κυνήγι και 

υπεραλίευση για 

εµπορικούς λόγους  
 

 

Κυνήγι φάλαινας  

Ψάρεµα -Υπεραλίευση 

Κυνήγι ρινόκερου  

Κυνήγι ελέφαντα  

Κυνήγι τίγρης  

Κυνήγι αλεπούς  

 
 

 

Εισαγωγή ξένων 

ειδών  
 

 

 

Η εισαγωγή ξένων ειδών (φυτών και ζώων) 

µπορεί να επιτρέψει στα εισαγόµενα είδη να 

αυξηθούν υπερβολικά επειδή ∆εν έχουν 

στους νέους τόπους και τους εχθρούς τους. 

Η αύξηση αυτή των εισαγόµενων µπορεί να 

γίνει σε βάρος των ενδηµικών (εγχώριων) 

ειδών.  

 

 
 

 

Έλεγχος των 

παρασίτων  
 

 

 

 

 

Τα φυτοφάρµακα και τα εντοµοκτόνα που 

χρησιµοποιούνται στη γεωργία εξαφανίζουν 

πολλά εγχώρια είδη. 

 

 
 

 

Συλλογή φυτών και 

ζώων για λόγους 

αναψυχής, έρευνας 

κ.ά.  
 

 

 

Ζωολογικοί κήποι  

Ιδιωτικές συλλογές  

Κατοικίδια ζώα 

Ωδικά πτηνά 

Ενυδρεία 

Εξωτικά φυτά  

Έρευνα σε πιθήκους  

 
 

 

 



  

 

 

 

Ρύπανση  
 

 

 

 

Η ρύπανση αλλοιώνει το περιβάλλον και 

µειώνει τη βιοποικιλότητα.  

Όξινη βροχή  

Φαινόµενο θερµοκηπίου  

Μείωση στοιβάδας του όζοντος 

Βιοµηχανίες 

Όζον από το φωτοχηµικό νέφος  

 

 
 

 

Βιολογικά 

χαρακτηριστικά των 

ειδών  
 

 

 

 

 

Μέγεθος: τα µεγάλα ζώα θηρεύονται 

περισσότερο 

Αριθµός απογόνων 

Πληθυσµός τους π.χ. περιστέρια  

 

 

 
 

 

Απώλεια ειδών 

κλειδιά 

 

 

 

 

Παραδείγµατος χάριν αν χαθεί η νυχτερίδα 

που είναι υπεύθυνη για την επικονίαση και τη 

διασπορά σπόρων, πολλά φυτά θα 

εξαφανιστούν (π.χ. αβοκάντο, µπανάνα, 

µάγκο, κάσιους κ.ά.).  

 

 
 

 

Συνδυασµός 

παραγόντων  
 

 

 

 

Παραδείγµατος χάριν η εξαφάνιση του 

κόνδορα στις ΗΠΑ οφείλεται:  

Στους ψεκασµούς µε DDT που έκαναν το 

κέλυφος των αυγών λεπτότερο 

Στη διάνοιξη δρόµων και την επέκταση 

κατοικιών που κατέστρεψε τους βιοτόπους 

τους 

Στην καταπολέµηση της φωτιάς που είχε σαν 

αποτέλεσµα να αναπτυχθούν µεγάλα και 

πυκνοί θάµνοι που δυσκόλευαν την 

προσγείωση των τεράστιων αυτών πτηνών.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

∆ραστηριότητα 1.4: Η Κιβωτός του Νώε 

 

����1 ώρα 

 

 
 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

 

Α. ∆ίνουµε στους µαθητές να διαβάσουν το κείµενο του φύλλου εργασίας 1.4 

και να απαντήσουν στις ερωτήσεις. 

 

Β. Αφού απαντήσουν στις ερωτήσεις η κάθε οµάδα καταγράφει κάποιους 

λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι η βιοποικιλότητα πρέπει να προστατεύεται. 

 

Γ. Στη συνέχεια δίνουµε στους µαθητές τις καρτέλες 1.4 για να συγκρίνουν 

τους λόγους που έγραψαν αυτοί µε τους λόγους που αναγράφονται στις καρτέλες. 

 

∆. Αν θέλουµε µπορούµε να τους βάλουµε να κάνουν µια ιεράρχηση των 

λόγων αυτών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 

• Να προβληµατιστούν οι µαθητές για τη 

σηµασία της βιοποικιλότητας 

• Να απαριθµούν τους λόγους για τους οποίους η 

βιοποικιλότητα πρέπει να προστατεύεται. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 1.4. 

• Οι καρτέλες 1.4. 



  

Φύλλο εργασίας 1.4: Η κιβωτός του Νώε 
 

∆ιαβάστε το παρακάτω κείµενο και προσπαθήστε να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

 

Κείµενο: 

 

«Εισελεύσει δε εις την κιβωτόν σύ και οι υιοί σου και η γυνή σου και οι γυναίκες 

των υιών σου µετά σου. Και από πάντων των κτηνών και από πάντων των ερπετών και 

από πάντων των θηρίων και από πάσης σαρκός δύο - δύο από πάντων εισάξεις εις την 

κιβωτόν, ίνα τρέφεις µετά σεαυτού. Άρσεν και θήλυ έσονται. Από πάντων των ορνέων 

των πετεινών κατά γένος και από πάντων των κτηνών κατά γένος και από πάντων των 

ερπετών των ερπόντων επί της γης κατά γένος αυτών δύο, δύο από πάντων 

εισελεύσονται προς σε τρέφεσθαι µετά σου, άρσεν και θήλυ. Σύ σε λήµψη σεαυτώ από 

πάντων των βρωµάτων ά έδεσθε και συνάξεις προς σεαυτόν και έσται σοι και εκείνοις 

φαγείν. Και εποίησεν Νώε πάντα όσα ενετείλατο αυτώ Κύριος ο Θεός ούτος εποίησε 

...... ».  

 

«Θα εισέλθεις στην κιβωτό εσύ και τα παιδιά σου και η γυναίκα σου και οι 

γυναίκες των παιδιών σου µαζί µε σένα και θα πάρεις µαζί σου από όλα τα κτήνη και 

από όλα τα ερπετά κι απ’ όλα τα θηρία και από κάθε είδος που ζει στη γη κατά ζεύγη θα 

τα εισαγάγεις εις την κιβωτό, ώστε µαζί µε σένα να σωθούν, και συ θα έχεις τη 

φροντίδα της διατροφής των. Κάθε ζεύγος ζώων θα αποτελείται από αρσενικό και 

θηλυκό. Από όλα τα πτηνά που πετούν και από όλα όσα τρώγονται θα πάρεις µαζί σου 

και έτσι θα έχεις µαζί σου να τρως και σύ και εκείνα.. Και ο Νώε έκανε όλα όσα του 

παρήγγειλε ο Κύριος ο Θεός....» Παλαιά ∆ιαθήκη, Γένεσις, 18-22. 

 

 

Ερωτήσεις 

 

1. Για ποιους λόγους, σύµφωνα µε την αφήγηση της Βίβλου, ο Θεός ζήτησε από τον 

Νώε να βάλει στην Κιβωτό του ένα ζευγάρι απ’ όλα τα είδη;  

2. Γιατί ο Θεός ήθελε να προστατεύσει όλα ανεξαιρέτως τα είδη;  

 

 

• Συζητείστε στην οµάδα σας για ποιους λόγους πρέπει να προστατεύσουµε τη 

βιοποικιλότητα;  

• Στη συνέχεια συγκρίνετε τους λόγους που γράψατε εσείς µε αυτούς που 

αναγράφονται στις καρτέλες. 

• Μπορείτε να σκεφθείτε ποιοι λόγοι είναι περισσότερο σηµαντικοί και να τους 

ιεραρχήσετε;  



  

Καρτέλες 1.4. 

 
 

Αισθητικοί λόγοι 
Τα διάφορα είδη οργανισµών και βιοτόπων είναι πηγή οµορφιάς και 

ευχαρίστησης. Προστατεύοντας αυτά προστατεύουµε την οµορφιά γύρω µας 

και βοηθούµε στην καταπολέµηση του άγχους της σύγχρονης ζωής. Η ζωή µας 

εµπλουτίζεται αισθητικά µε τη µεγαλοπρεπή κατάδυση της φάλαινας, τη φωνή 

του αηδονιού στο σούρουπο, το πέταγµα των γλάρων.  

 
 

 

Οικονοµικοί λόγοι 
Η προστασία των φυτών, των ζώων και των βιοτόπων τους προσελκύει 

επισκέπτες σε µια περιοχή. Έτσι οι κάτοικοι µπορούν να έχουν ένα εισόδηµα 

και οι περιοχές δεν ερηµώνουν. Αναπτύσσεται ο οικοτουρισµός που αποτελεί 

µια οικολογικά και οικονοµικά βιώσιµη λύση. Οι κάτοικοι βλέπουν µε άλλο 

µάτι την περιοχή τους και τα άγρια ζώα της τα οποία µέχρι τότε τα έβλεπαν 

µόνο ως εχθρούς τους.  

 
 

 

Ηθικοί λόγοι  
Πολλοί πιστεύουν ότι ο άνθρωπος έχει ευθύνη για την προστασία των ειδών. 

Καθώς δεν είναι εκείνος που δηµιούργησε τα είδη δεν έχει και δικαίωµα να τα 

καταστρέψει. (Γένεσις)  

 
 

 

Πηγή τροφής, φαρµακευτικών προϊόντων, 

επιστηµονικών πληροφοριών κ.ά 

Τα άγρια φυτά και ζώα µπορούν: 

• να µας προµηθεύσουν νέα είδη τροφών 

• να µας δώσουν νέα γονίδια  

• να βελτιώσουν τις σοδειές µας 

• να µας δώσουν νέα φάρµακα 

• νέα επιστηµονική γνώση (που προκύπτει από µελέτες) 

νέα ποικιλία προϊόντων π.χ. κόλλες για σφράγισµα δοντιών  
 

 

Προσφορά δωρεάν προστασίας του περιβάλλοντος  
Τα πουλιά ελέγχουν τα παράσιτα έντοµα 

Τα φυτά παράγουν οξυγόνο και δεσµεύουν διοξείδιο του άνθρακα 

Τα δάση διατηρούν το µικροκλίµα µιας περιοχής 

τα φυτά συµβάλλουν στον εµπλουτισµό των υπόγειων υδάτων και τη µείωση 

των πληµµύρων, τον έλεγχο της διάβρωσης.  

Μερικά από τα παραπάνω έργα θα κόστιζαν υπερβολικά  



  

∆ραστηριότητα 1.5: Σχεδιάζω και Προστατεύω 
 

����1 ώρα 

 

 
 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

∆ίνουµε στους µαθητές τη σειρά καρτελών 1.5., που περιλαµβάνουν µέτρα 

προστασίας της βιοποικιλότητας και τους ζητάµε να τις ταξινοµήσουν σε δύο οµάδες.  

Α. Μέτρα άµεσης δράσης  

Β. Μέτρα που θα δράσουν µακροπρόθεσµα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτούµενα υλικά 

• Οι καρτέλες 1.5. 

Στόχοι: 

• Να είναι σε θέση οι µαθητές να απαριθµούν 

µέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας 

• Να διακρίνουν τα µέτρα αυτά σε 

µακροπρόθεσµα και άµεσης δράσης. 



  

Καρτέλες 1.5. 

 
Α. Μέτρα άµεσης δράσης  

 

Νοµοθεσία για τα είδη που κινδυνεύουν  
Σύµφωνα µ’ αυτήν καταγράφονται τα απειλούµενα είδη και ταξινοµούνται µε 

βάση βιολογικά κριτήρια.  

• Απαγορεύεται το κυνήγι και η συλλογή ή η παγίδευσή τους προβλέποντας 

ποινές για τους παραβάτες. Προστατεύονται οι βιότοποι.  

• Απαγορεύεται η εισαγωγή τέτοιων ειδών (για να προφυλαχθούν και άλλες 

χώρες).  

Απαγορεύονται οι δραστηριότητες που βλάπτουν τα είδη αυτά π.χ. φράγµα.  
 

∆ηµιουργία εκτροφείων ζώων 
Σε ζωολογικούς κήπους σώζονται ζώα και εκτρέφονται νέοι απόγονοι οι οποίοι 

στη συνέχεια απελευθερώνονται στα φυσικά τους οικοσυστήµατα.  

 

 

 

Β. Μακροπρόθεσµα µέτρα  
 

Σχεδιασµός ανθρώπινων δραστηριοτήτων για τη βιωσιµότητα 

• Λογική χρήση των φυσικών πόρων .  

• Έλεγχος της ρύπανσης 

• Ανακύκλωση υλικών  

• Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας  

• Ανάκαµψη των φυσικών οικοσυστηµάτων  

• Σταθεροποίηση των ανθρώπινων πληθυσµών  

• ∆ιαχείριση αποβλήτων  

 
 

Ανακήρυξη προστατευµένων περιοχών 

Οι περιοχές που είναι βιολογικά πλούσιες ανακηρύσσονται ως 

προστατευόµενες. Οι φτωχές χώρες χρηµατοδοτούνται για το σκοπό αυτό.  
 

Προστασία και σύνδεση περιοχών µεγάλης βιοποικιλότητας  
∆ηµιουργούνται ζώνες γύρω από τις προστατευόµενες Περιοχές όπου 

επιτρέπονται ορισµένες ήπιας µορφής δραστηριότητες. Μπορούν επίσης να 

δηµιουργηθούν διάδροµοι σύνδεσης των διαφόρων βιοτόπων µεταξύ τους για 

τη διευκόλυνση των µετακινήσεων των πληθυσµών 
 

Εκµετάλλευση προστατευόµενων περιοχών  
Επιτρέπεται σε ορισµένες προστατευόµενες Περιοχές µια ήπια εκµετάλλευση 

από τους γηγενείς πληθυσµούς. Π.χ. η συλλογή καουτσούκ, καρυδιών, 

φρούτων, ρετσινιού κ.ά από τα δάση. Αυτό έχει αποδειχθεί πιο βιώσιµη λύση 

από την εντατική ξύλευση 
 



  

∆ραστηριότητα 1.6: Ποιος νοιάζεται για τη βιοποικιλότητα; 
 

 

����1 ώρα 

 

 
 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

∆ίνουµε στους µαθητές τον κατάλογο των περιβαλλοντικών οργανώσεων.  

Ζητάµε να βρουν πληροφορίες για όσες από αυτές δεν τους είναι γνωστές. Για 

παράδειγµα µπορούν να γράψουν µια επιστολή µε την οποία να ζητούν πληροφορίες 

και υλικό για τη δράση των οργανώσεων αυτών.  

 

Στη συνέχεια δίνουµε την εικόνα 1.6. και ζητάµε να βρουν ποια ή ποιες 

περιβαλλοντικές οργανώσεις θα ενδιαφερθούν για κάθε περίπτωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 1.6. 

Στόχοι: 

• Να πληροφορηθούν οι µαθητές ότι υπάρχουν 

οργανώσεις που ενδιαφέρονται για τη 

βιοποικιλότητα και το περιβάλλον γενικότερα. 

• Να ασκηθούν σε µια µορφή δράσης (σύνταξη 

και αποστολή επιστολής 



  

Φύλλο εργασίας 1.6: Ποιος νοιάζεται για τη βιοποικιλότητα; 

 

1.6. Κατάλογος περιβαλλοντικών οργανώσεων 

 

 

 

Αρκτούρος Βαΐου 7 και Ορβύλου,  546 25 Θεσσαλονίκη, 

τηλ. 031-254623 

Ελληνική Εταιρεία για την 

Προστασία του Περιβάλλοντος και 

της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Τριπόδων 28, 105 58 Αθήνα, τηλ. 3225245 

Ελληνική Ένωση Προστασίας 

Θαλασσίου Περιβάλλοντος 

(HELMEPA) 

Περγάµου 5, 171 21 Ν. Σµύρνη, τηλ. 9343088 

fax 9341233 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 

Φύσης 

Νίκης 24,  105 57 Αθήνα, τηλ. 3224944  

Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία Τ.Θ. 3249, 102 10 Αθήνα, τηλ. 7274249 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  Εµµανουήλ Μπενάκη 53, 106 81 Αθήνα, τηλ. 

3811271 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων 

Υγροτόπων 

14
ο
 χλµ Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας,  570 01 

Θέρµη, Θεσσαλονίκη, τηλ. 031-473320 

Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης 

Αγρίων Ζώων 

Τ.Θ. 75072, 176 10 Καλλιθέα, τηλ. 0297-28367, 

9520117, 031-724969, 0977590885 

Εταιρεία για τη Μελέτη και την 

Προστασία της Μεσογειακής 

Φώκιας 

Σολωµού 18, 106 84 Αθήνα, τηλ. 5222888 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 

Ιστορίας 

Λεβίδου 13, 145 62 Κηφισιά, τηλ. 8015870 

Σύλλογος Περίθαλψης και 

Προστασίας Αγρίων Ζώων 

«Αλκυόνη» 

844 00 Πάρος, τηλ. 01-7481249, 0284-22931 

Σύλλογος για την Προστασία της 

Θαλάσσιας Χελώνας 

Σολωµού 57, 104 32 Αθήνα, τηλ.-fax 5231342 

Greenpeace Ζωοδόχου Πηγής 52γ, 106 81 Αθήνα, τηλ. 

3840774-5 

WWF Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα, τηλ. 3314893  

 

Σας δίνεται ένας κατάλογος οργανώσεων που ασχολούνται µε την προστασία 

του περιβάλλοντος.  

• Πόσες από αυτές σας είναι γνωστές;  

• Όσες από αυτές δεν τις γνωρίζετε µπορείτε να τους γράψετε µια επιστολή 

και να τους ζητήσετε πληροφορίες και υλικό για τη δράση τους.  

• Να αντιστοιχίσετε µία ή περισσότερες οργανώσεις που µπορούν να 

ενδιαφερθούν για κάθε ένα από τα στοιχεία της παρακάτω εικόνας.  

 

 



  

Εικόνα 1.6. Ποιος νοιάζεται για τη βιοποικιλότητα; 
 

 

 

 
 

Αρπακτικά 

Αρκούδα 

∆άσος 

Πέρασµα πουλιών 

Υγροβιότοπος Φώκια 

∆ελφίνι 
Θαλάσσια 

χελώνα 

Παραδοσιακός 

οικισµός 

Εργοστάσιο 

παραγωγής  

ενέργειας 



 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ  

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  

 

 
Οι κλιµατικές αλλαγές, οι οποίες µπορεί να είναι τοπικές ή παγκόσµιες, έχουν 

άµεση επίδραση στους οργανισµούς. Οι αλλαγές αυτές, κυρίως στην τελευταία 

παγετώδη-µεσοπαγετώδη περίοδο έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του 

µεγάλου βαθµού βιοποικιλότητας που υπάρχει στην Ελλάδα. Έτσι υπάρχει ένας 

σηµαντικός αριθµός οικοσυστηµάτων σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Επίσης η κλιµατικές αλλαγές της σύγχρονης εποχής έχουν άµεση επίπτωση στην 

πανίδα και τη χλωρίδα µιας περιοχής. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις 

οικοσυστηµάτων τα οποία έχουν αλλοιωθεί ή και εξαφανισθεί από µία περιοχή λόγω 

τέτοιων αλλαγών. Αλλά και η βλάστηση µιας περιοχής επηρεάζεται από τέτοιου 

είδους αλλαγές και αυτό αποδεικνύεται από ιστορικές καταγραφές σε ότι αφορά στον 

ελλαδικό χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ραστηριότητα 2.1: Το φαινόµενο του θερµοκηπίου  

 

����  1 ώρα  

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. ∆ίνουµε στους µαθητές το φύλλο εργασίας 2.1 και ζητάµε να συµπληρώσουν στα 

κενά την ακτινοβολία που προσπίπτει, ανακλάται, παγιδεύεται και απορροφάται 

από τη γη.  

 

2. Απαντούν στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 2.1. 

Στόχοι: 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 

• Να περιγράφουν τη δηµιουργία του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

• Να αναφέρουν τη σηµασία του φαινοµένου για 

την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη µας. 



Φύλλο εργασίας 2.1: Το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

 
Ο ήλιος στέλνει στη γη την ακτινοβολία του. Η ηλιακή ακτινοβολία πέφτει 

στην επιφάνεια της γης και η γη ακτινοβολεί αυτή την ενέργεια πίσω στο διάστηµα 

ως υπέρυθρη ακτινοβολία (θερµότητα). Ένα µεγάλο µέρος της ακτινοβολίας που 

ανακλάται από τη γη απορροφάται από τα αέρια της ατµόσφαιρας και ένα άλλο µέρος 

φεύγει στο διάστηµα.  

 

Συµπληρώστε τις κατάλληλες εκφράσεις στα κενά του παρακάτω σχήµατος:  

 

Ερωτήσεις  

 

1. Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η ατµόσφαιρα γύρω από τη γη; 

2. Τι θα συµβεί αν αυξηθούν τα αέρια που απορροφούν την ακτινοβολία που 

εκπέµπεται από τη γη; 

 

 

 

 

 

 

ΓΗ

Ατµόσφαιρα

Ήλιος

 



∆ραστηριότητα 2.2: Η ζωή στο θερµοκήπιο (Ι) 
 

 

����  1-2 ώρες 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

 

1. Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 2.2 και 

απαντούν στις ερωτήσεις. 

2. Προσπαθούν να συµπληρώσουν τον εννοιολογικό χάρτη 2.2 

3. Ακολουθεί συζήτηση για τις επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου στη 

βιοποικιλότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 2.2 

• Εννοιολογικός χάρτης 2.2 

Στόχοι: 

• Να διαπιστώσουν οι µαθητές ποιες θα είναι οι 

συνέπειες του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

• Να πληροφορηθούν για τα αντισταθµιστικά 

µέτρα και τη δυνατότητα εφαρµογής τους 

• Να ασκηθούν στη συµπλήρωση εννοιολογικού 

χάρτη 



Φύλλο εργασίας 2.2: Η ζωή στο θερµοκήπιο (Ι) 

Οι επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

Η µέση αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη και ιδιαίτερα των πόλων είναι πολύ πιθανόν 

να έχει ως αποτέλεσµα τη µερική τήξη των πολικών πάγων. Είναι όµως πέρα από κάθε αµφιβολία 

µια θερµική διαστολή του νερού των ωκεανών µε αποτέλεσµα την ανύψωση της στάθµης των 

θαλασσών, η οποία εκτιµάται από 1 έως 2 µέτρα για µια µέση θερµοκρασιακή αύξηση γύρω στους 

4
ο
 Κελσίου. Ο πληµµυρισµός των πιο εύφορων εδαφών και του µεγαλύτερου µέρους των οικισµών 

της γης καθώς και η αλάτωση του υδροφόρου ορίζοντα όλων των περιοχών που θα πληµµυρίσουν 

είναι οι πρώτες οικονοµικές συνέπειες αυτής της αύξησης της στάθµης της θάλασσας. Εκτιµάται ότι 

το 10-20% του εδάφους των παραλιακών χωρών θα δώσει τη θέση του στη θάλασσα και το 50% 

της οικονοµικής ζωής των χωρών αυτών θα πρέπει να µετακοµίσει προς περιοχές µεγαλύτερου 

υψόµετρου. Το ίδιο φαινόµενο ιδωµένο από την πλευρά των αντισταθµιστικών του µέτρων 

(φράγµατα-επιχωµατώσεις), εκτιµάται ότι θα στοιχίσει για το σύνολο των κατοικηµένων περιοχών 

του πλανήτη ένα ποσό αρκετών τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Για τη δυτική ακτή των ΗΠΑ 

εκτιµάται σε 400 δις δολάρια. Το χειρότερο είναι ότι η αύξηση της στάθµης αυτής των θαλασσών 

δεν θα γίνει βαθµηδόν αλλά εκτιµάται ότι θα συντελεστεί µέσα από µεγάλα παλιρροιακά κύµατα και 

τυφώνες που θα φέρουν την καταστροφή και τον θάνατο σε εκατοντάδες εκατοµµύρια ανθρώπους 

του πλανήτη µας. 

 Η αύξηση της θερµοκρασίας προς τα µεγάλα γεωγραφικά πλάτη θα µετακινήσει τη ζώνη 

των βροχοπτώσεων προς τα µεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη τα οποία θα παραµένουν ακόµα ψυχρά. 

Αυτό θα έχει δραµατικές συνέπειες για τις περιοχές µεταξύ του 40ου και 50ου παραλλήλου πολλές 

από τις οποίες θα µεταβληθούν σε ζώνες σχετικής ξηρασίας, µε αποτέλεσµα την καταστροφή των 

παραδοσιακά εγκατεστηµένων σ’ αυτές περιοχών εντατικών γεωργικών -εκµεταλλεύσεων. 

Εκτιµάται ότι µια θερµοκρασιακή αύξηση κατά 4
ο
 Κελσίου θα επιφέρει µια µετακίνηση προς τους 

πόλους των υπαρχουσών ζωνών βροχοπτώσεων κατά 500-1000 χιλιόµετρα. Τα αντίστοιχα 

αντισταθµιστικά µέτρα που συνίστανται βασικά στη δηµιουργία ενός συστήµατος αναδιανοµής του 

νερού, θα κόστιζαν ποσά ανάλογα µε εκείνα των αντίστοιχων µέτρων για την αντιµετώπιση της 

στάθµης των θαλασσών.  

 Αν όµως για τη γεωργία υπάρχουν αντισταθµιστικά µέτρα έστω και πανάκριβα για τα 

υπόλοιπα οικοσυστήµατα των ζωνών αυτών δεν µπορεί να γίνει τίποτα. Το φυσικό περιβάλλον και 

το τοπίο θα µεταβληθούν δραστικά µε κατεύθυνση την περιορισµένη ή εκτεταµένη ερηµοποίηση. 

Ανάλογα φαινόµενα θα συµβούν όµως και για τις βορειότερες περιοχές όπου τα ήδη διαβρωµένα 

από τους παγετούς εδάφη ενώ δεν είναι κατάλληλα για καλλιέργεια, θα διαβρωθούν ακόµα 

περισσότερο από τις βροχοπτώσεις, µε ανυπολόγιστες καταστροφές για τα οικοσυστήµατά τους.  

 Ανάλογες καταστροφές πρόκειται να συµβούν και σε όλα τα πέραν των τροπικών 

οικοσυστήµατα του πλανήτη µας. Η βιολογική ποικιλία από 10000 χρόνια προσαρµοσµένη στο 

υπάρχον κλίµα δεν είναι δυνατόν να αντέξει σε µια απότοµη αλλαγή των κλιµατικών συνθηκών και 

του βλαστητικού τύπου που την υποστηρίζει. Έτσι µια δραµατική µείωση της βλάστησης και της 

βιολογικής ποικιλίας θα πρέπει να αναµένεται σε περίπτωση αύξησης και 4
ο
 Κελσίου της µέσης 

θερµοκρασίας του πλανήτη προς τα µέσα του 21
ου
 αιώνα. (σ.26) 

∆ηµήτρη Παπαϊωάννου «Η Παγκόσµια Θέρµανση έχει ήδη αρχίσει» . Νέα Οικολογία, 

Φεβρουάριος 1990, τ.64, σ.σ.21-30. 



Ερωτήσεις 

 

1.  Τι συνέπειες θα έχει το φαινόµενο θερµοκηπίου για τις παραλιακές χώρες; 
2.  Τι µπορεί να κάνουν οι πληθυσµοί που ζουν στις περιοχές αυτές; 
3.  Τι είναι τα αντισταθµιστικά µέτρα; Θα έχουν όλες οι χώρες τη δυνατότητα να τα 

εφαρµόσουν; 

4.  Σε ποιες περιπτώσεις µπορούν και σε ποιες δεν µπορούν να εφαρµοστούν; 
5.  Σύµφωνα µε το άρθρο τι συνέπειες αναµένεται να έχει το φαινόµενο θερµοκηπίου 

στην περιοχή σας; 

6.  Γιατί το φαινόµενο θερµοκηπίου θα επηρεάσει τη βιοποικιλότητα;  



Εννοιολογικός χάρτης 2.2: 

 

Αφού διαβάσετε προσεκτικά όλο το κείµενο του φύλλου εργασίας 2.2, συµπληρώστε 

τον παρακάτω εννοιολογικό χάρτη.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη 

Κλιµατικές αλλαγές  Ανύψωση της στάθµης της θάλασσας 

...................... 

  



∆ραστηριότητα 2.3: Η ζωή στο θερµοκήπιο (ΙΙ) 
 

 

���� 1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο του φύλλου εργασίας 2.3 και απαντούν στις 

ερωτήσεις. 

2. Ακολουθεί συζήτηση για τις επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου στην 

άγρια ζωή γενικώς και στην άγρια ζωή της περιοχής τους ειδικότερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 2.3 Στόχοι: 

• Να διαπιστώσουν οι µαθητές τις συνέπειες του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου στην άγρια ζωή 

• Να προβληµατιστούν για τις συνέπειες του 

φαινοµένου στην άγρια ζωή της περιοχής τους 



Φύλλο εργασίας 2.3: Η ζωή στο θερµοκήπιο (ΙΙ) 

 
Οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στην άγρια ζωή  

 
Άµεσες είναι ήδη οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στην άγρια ζωή, 

σύµφωνα µε έρευνα του Bird Life International, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο για 

τις κλιµατικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκε στο Κυότο της Ιαπωνίας. 

 Σύµφωνα µε αυτή την έρευνα οι κλιµατικές αλλαγές που έρχονται θα έχουν 

ακόµα σοβαρότερες επιπτώσεις στην άγρια ζωή, καθώς η περιβαλλοντικοί παράγοντες 

που αναµένεται να αλλάξουν (κλίµα, θερµοκρασία του εδάφους, ταχύτητα ανέµων, 

υγρασία της ατµόσφαιρας και του εδάφους θα επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τη 

φυσιολογία και κατά συνέπεια την επιβίωση των ειδών.  

  Οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στα είδη αναµένεται να είναι 

πολύπλοκες και εποµένως ακόµη και οι ελάχιστες αλλαγές θα οδηγήσουν σε 

µεγαλύτερες αλλαγές στις βιοκοινωνίες.  

 Σύµφωνα µε τις µελέτες που έγιναν σε απολιθώµατα και διατηρηµένα 

υπολείµµατα του πλαγκτόν, των λιµνών και της γύρης, όταν στο παρελθόν άλλαζε το 

κλίµα άλλαζε και η γεωγραφική εξάπλωση των ειδών. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν πως 

κάποια είδη δεν θα µπορέσουν τόσο γρήγορα ώστε να αντιδράσουν στις αναµενόµενες 

κλιµατικές αλλαγές, γεγονός που κυρίως θα πλήξει τις περιοχές µε τις πιο έντονες 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Ειδικά αν αυτές οι κλιµατικές αλλαγές γίνουν γρήγορα 

ενδέχεται να διαταράξουν σηµαντικά τις µακροχρόνιες υπάρχουσες σχέσεις µεταξύ των 

ειδών και να επιφέρουν αλλαγές τόσο στο ζωικό όσο και στο φυτικό βασίλειο.  

 .... Σύµφωνα µε την έρευνα του Bird Life International έχουν διαπιστωθεί οι 

ακόλουθες επιπτώσεις στα είδη της άγριας ζωής σε διάφορα σηµεία του πλανήτη.  

 Στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ συνήθιζαν να φωλιάζουν έως και 5 εκατοµµύρια 

αιθαλοµύχοι (είδος θαλασσοπουλιού). Μεταξύ του 1987-94 ο πληθυσµός τους µειώθηκε 

κατά 90%. Η µείωση αποδίδεται στις αλλαγές της θερµοκρασίας της επιφάνειας των 

ωκεανών και στις αλλαγές των ωκεάνιων ρευµάτων που συσχετίζονται µε τις 

κλιµατικές αλλαγές.  

  Στην Ανταρκτική έχουν µειωθεί οι πληθυσµοί των πιγκουίνων της Αδελίας. Το 

χειµώνα οι πιγκουίνοι βουτούν για να βρουν τροφή σε σχισµές µεταξύ των πάγων γιατί 

εκεί το νερό περιέχει πολλά θρεπτικά στοιχεία. Όταν µειώνεται ο θαλάσσιος πάγος η 

επιβίωση των ενήλικων και ανήλικων πιγκουίνων είναι δύσκολη, επειδή οι κατάλληλες 

περιοχές διατροφής είναι ελάχιστες ή µακρινές. Το καλοκαίρι παρατηρούνται αλλαγές 

στην εναπόθεση του χιονιού στις περιοχές φωλιάσµατος των πιγκουίνων. Αυτό µειώνει 

την αναπαραγωγική επιτυχία τους όταν επιστρέφουν στις αποικίες τους για να 

γεννήσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχουν εξαφανιστεί αρκετές αποικίες.  

 Στο Ηνωµένο Βασίλειο η µόλις κατά ένα βαθµό αύξηση της θερµοκρασίας 

αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά τη σύνθεση των ειδών στις µισές περίπου 

προστατευόµενες περιοχές. Για παράδειγµα οι ορεινοί και αρκετά ψυχροί βιότοποι των 

χιονόκοτων, χιονότσιχλων και βουνοσφυριχτών αναµένεται να µην υπάρχουν µέχρι το 

τέλος του 21ου αιώνα. ................. 

 

Κωνσταντίνος Βασιλάκης, ∆ιευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, 

Νέα Οικολογία, Μάρτιος 1998, τ. 161, σ.σ. 24-25.  

 

 



Αφού διαβάσετε το άρθρο να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

 

Ερωτήσεις 

 

1.  Ποιες αλλαγές προκάλεσαν τη µείωση στους πληθυσµούς;  

2.  Ποιες λειτουργίες των οργανισµών επηρεάστηκαν από τις αλλαγές αυτές; 

3.  Συζητείστε ποιες αλλαγές µπορεί να παρατηρηθούν στα άγρια είδη της περιοχής 
σας ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ραστηριότητα 2.4: Το θερµοκήπιο είναι κοντά µας; 
  

 

����  1 εβδοµάδα 
 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 
 

• Οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες σε βιβλία ή σε συλλόγους και οργανώσεις 

προστασίας της φύσης ή συζητούν µε ειδικούς και προσπαθούν να:  

1.  Κάνουν κάποιες προβλέψεις για το πως θα επηρεαστούν είδη που 

υπάρχουν στην περιοχή αν αυξηθεί η θερµοκρασία της;  

2.  Κάνουν κάποιες προβλέψεις για το πως θα επηρεαστούν είδη που 

υπάρχουν στην περιοχή αν ανεβεί η στάθµη της θάλασσας; 

 

• Οι µαθητές καταρτίζουν έναν κατάλογο µε τα είδη που πιθανόν θα επηρεαστούν 

από τις παραπάνω µεταβολές και προσπαθούν να κατατάξουν τα είδη σε 

περισσότερο και λιγότερο απειλούµενα από το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

• Προτείνουν λύσεις για την προστασία των ειδών αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτούµενα υλικά 

• Βιβλιογραφία σχετική µε τη 

βιοποικιλότητα και το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου 

• ∆ιευθύνσεις συλλόγων και 

οργανώσεων για την προστασία 

της φύσης 

Στόχοι: 

• Να ερευνήσουν οι µαθητές τις συνέπειες του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου στην άγρια ζωή 

της περιοχής τους 

• Να ασκηθούν στην αναζήτηση της 

πληροφορίας σε µια ποικιλία πηγών 

• Να έρθουν σε επαφή µε ειδικούς, συλλόγους 

και οργανώσεις για την προστασία της φύσης 

• Να προτείνουν µέτρα προστασίας 



 



∆ραστηριότητα 2.5: Πρόβλεψη για το µέλλον  
  

 

����  1 ώρα  

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Οι µαθητές παρατηρούν στο φύλλο εργασίας 2.5 το χάρτη της γης και τις 

αλλαγές που προβλέπουν οι επιστήµονες ότι θα συµβούν στα διάφορα µέρη του 

πλανήτη. 

2. Στη συνέχεια βάζουν σε µια κατάλληλη θέση τις λέξεις που τους δίνονται στο 

πλαίσιο, ανάλογα µε τις προβλέψεις ή σηµειώνουν δίπλα στην πρόβλεψη τη χώρα 

ή τις χώρες που πιστεύουν ότι θα συµβεί κάτι τέτοιο. 

3. Συζητούν ποιες αλυσιδωτές επιπτώσεις θα έχουν τα φαινόµενα αυτά στη ζωή µας 

(π.χ. αύξηση της τιµής των σιτηρών, µεταναστεύσεις, πόλεµοι κλπ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 
Να καταστούν οι µαθητές ικανοί: 

• Να προβλέπουν µε βάση τα επιστηµονικά 

δεδοµένα του χάρτη τις τοπικές µεταβολές στη 

βιοποικιλότητα.   

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 2.5 



Φύλλο εργασίας 2.5: Πρόβλεψη για το µέλλον 

 
Πηγή: http://www.soton.ac.uk/~engenvir/environment/air/greenhouse.problems.html  

 

ΧΑΡΤΗΣ 2.5 

 

 

 
 

 

 

1. Η παραγωγή των σιτηρών θα µειωθεί  

2. Μέρη που δεν είχαν καθόλου καλλιέργειες, τώρα θα 

µπορούν να καλλιεργηθούν 

3. Η παραγωγή του ρυζιού θα µειωθεί 

4. Οι πάγοι θα λειώσουν  

5. Κάποιες περιοχές θα πληµµυρίσουν  

6. Τα δάση της τάιγκας θα ελαττωθούν  

7. Οι πληθυσµοί των πιγκουίνων θα διαταραχθούν 

8. Κάποια τροπικά δάση θα εξαφανιστούν 

9. Θα αυξηθεί ο τουρισµός 

10. Πολλά ζώα θα µεταναστεύσουν 

11. Κάποια νησιά θα βυθισθούν 

12. Όσα είδη δεν προσαρµοστούν θα εξαφανιστούν 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

ΚΑΙ  

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
 

 

 

Μελέτες έδειξαν ότι η ατµοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρή επίδραση στα 

οικοσυστήµατα µιας περιοχής. Υπάρχουν ιστορικές µαρτυρίες και άλλα δεδοµένα που 

µας επιτρέπουν να εκτιµήσουµε κατά πόσο έχει αλλάξει η σύνθεση των 

οικοσυστηµάτων µιας περιοχής λόγω της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ραστηριότητα 3.1: Το Όζον κοντά µας 

 
 

����  1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο του φύλλου εργασίας 3.1 και απαντούν στις 

ερωτήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 3.1.  

Στόχοι: 

• Να πληροφορηθούν οι µαθητές ότι ενώ το όζον 

µας είναι ανεπιθύµητο και επιβλαβές στη 

τροπόσφαιρα. 

• Να είναι σε θέση να εξηγούν τον τρόπο που 

δηµιουργείται το τροποσφαιρικό όζον 

• Να πληροφορηθούν για τις επιπτώσεις του 

τροποσφαιρικού όζοντος στη ζωή και στη 

βιοποικιλότητα. 



 

Φύλλο εργασίας 3.1: Το όζον κοντά µας 
 

1
ο
 Κείµενο: Το όζον στις πόλεις 

 

Χωρίς το όζον στην στρατόσφαιρα η ζωή στην επιφάνεια της γης θα ήταν 

αδύνατη. Με το όζον στον αέρα των πόλεων η ζωή γίνεται δύσκολη. Ο λόγος είναι ότι 

το αέριο αυτό που µας προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου είναι ισχυρό 

δηλητήριο όταν το εισπνέουµε.  

 Πως όµως βρέθηκε αυτός ο ανεπιθύµητος επισκέπτης ανάµεσά µας; Ο 

διπλασιασµός ή και τριπλασιασµός των συγκεντρώσεων του όζοντος στον αέρα των 

πόλεων από τις αρχές του αιώνα µέχρι σήµερα, οφείλεται σε ένα σύνθετο φαινόµενο 

που οι ειδικοί ονοµάζουν φωτοχηµική ρύπανση. Τις ηλιόλουστες µέρες το φως του 

ηλίου διευκολύνει την αντίδραση των πτητικών υδρογονανθράκων και του 

µονοξειδίου του άνθρακα µε τα οξείδια του αζώτου που βρίσκονται στην 

ατµόσφαιρα. Οι πτητικοί υδρογονάνθρακες αποτελούνται κατά κύριο λόγο από 

άκαυστα κατάλοιπα βενζίνης. Όσο για το µονοξείδιο του άνθρακα και τα οξείδια το 

αζώτου και αυτά εκπέµπονται καθηµερινά από τις εξατµίσεις του αυξανόµενου 

αριθµού αυτοκινήτων…. 

  Η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος προκαλεί αναπνευστικά 

προβλήµατα και βλάβες στην υγεία των ανθρώπων. Προκαλεί επίσης βλάβες στα 

φυτά και τα οικοσυστήµατα.  

 Οι µετρήσεις δείχνουν ότι το 78% των 58 εκατοµµυρίων ευρωπαίων που 

κατοικούν σε πόλεις εκτίθενται σε συγκεντρώσεις όζοντος που υπερβαίνουν το όριο 

ασφαλείας (110 mg/m
3
) κατά µέσο όρο επί οκταώρου βάσεως, ενώ 9% αυτού του 

πληθυσµού εκτίθενται σε συγκεντρώσεις άνω του ορίου τουλάχιστον 50 µέρες το 

χρόνο και µόνο 18% αναπνέουν αέρα που είναι ακίνδυνος. Η κατάσταση είναι 

χειρότερη στην Κεντρική Ευρώπη και κυρίως στη Γερµανία. Στην Ελλάδα το κύριο 

πρόβληµα το αντιµετωπίζει η Αθήνα.    

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, 17 Ιουνίου 1997 

 

 



 

2
ο
 Κείµενο: Tο «κακό» όζον 

 

Οι εξατµίσεις των αυτοκινήτων και οι βιοµηχανικές εκποµπές, οι ατµοί της 

βενζίνης και οι χηµικοί διαλύτες είναι µερικές από τις κυριότερες πηγές των οξειδίων 

του αζώτου και των πτητικών υδρογονανθράκων, ουσίες που θεωρούνται πρόδροµοι 

του όζοντος. Η ηλιοφάνεια και ο ζεστός καιρός βοηθούν να σχηµατιστεί στον αέρα, 

όζον σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις. Πολλές αστικές περιοχές τείνουν να έχουν 

υψηλά επίπεδα «κακού» όζοντος, αλλά και άλλες περιοχές παρουσιάζουν αυξηµένες 

συγκεντρώσεις όζοντος, καθώς ο άνεµος µεταφέρει τα οξείδια του αζώτου χιλιόµετρα 

µακριά από τα σηµεία που εκπέµπονται αρχικά. 

Η επαναλαµβανόµενη έκθεση στη ρύπανση από όζον µπορεί να προκαλέσει 

µόνιµη βλάβη στους πνεύµονες και πολλά άλλα προβλήµατα υγείας. Μπορεί ακόµα 

να προκαλέσει την επιδείνωση σε άτοµα που υποφέρουν από βρογχίτιδα, άσθµα, 

καρδιακές παθήσεις κλπ. Επειδή η ρύπανση από όζον παρατηρείται συνήθως όταν ο 

καιρός είναι ζεστός, όποιος βρίσκεται σε ανοιχτούς χώρους το καλοκαίρι µπορεί να 

επηρεαστεί, κυρίως τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι και όσοι αθλούνται στην ύπαιθρο. 

Το όζον στην τροπόσφαιρα καταστρέφει τα φυτά και στις ΗΠΑ είναι υπεύθυνο για 

ζηµιές 500 εκατοµµυρίων δολαρίων το χρόνο από µείωση στην παραγωγή φυτικών 

προϊόντων. Έχει σχέση µε την ικανότητα των φυτών να παράγουν και να 

αποθηκεύουν θρεπτικές ύλες και τα κάνει πιο ευαίσθητα στην προσβολή από 

ασθένειες, έντοµα, άλλους ρύπους και άσχηµες καιρικές συνθήκες. Καταστρέφοντας 

το φύλλωµα των φυτών επιδρά στο τοπίο των πόλεων, των εθνικών πάρκων και των 

δασών, καθώς και των περιοχών αναψυχής.  

 

Πηγή: www.epa.gov 

 

 

Ερωτήσεις  

 

1. Σε ποια περιοχή της ατµόσφαιρας το όζον είναι επικίνδυνο; 

2. Ποιοι ρύποι είναι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία του; 

3. Από ποιες πηγές προέρχονται οι ρύποι αυτοί; 

4. Ποιες καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δηµιουργία του όζοντος; 

5. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από τη ρύπανση µε όζον; 

6. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του στους ζωντανούς οργανισµούς; 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ραστηριότητα 3.2: Το Όζον µακριά µας 
 

����  1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο του φύλλου εργασίας 3.2. και απαντούν στις 

ερωτήσεις. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 3.2.  

Στόχοι: 

• Να πληροφορηθούν οι µαθητές για ποιους 

λόγους το όζον µας είναι απαραίτητο στη 

στρατόσφαιρα ενώ είναι ανεπιθύµητο και 

επιβλαβές στη τροπόσφαιρα. 

• Να είναι σε θέση να εξηγούν τον τρόπο που 

καταστρέφεται το στρατοσφαιρικό όζον. 

• Να πληροφορηθούν για τις επιπτώσεις του 

µείωσης του στρατοσφαιρικού όζοντος στη 

ζωή και στη βιοποικιλότητα. 



 

Φύλλο εργασίας 3.2: Το όζον µακριά µας 
 

Το «καλό» όζον 
 

Στα 1879 ο φυσικός Alfred Comu ανακάλυψε την απορρόφηση των 

υπεριωδών ακτινών από την ατµόσφαιρα, απορρόφηση την οποία στα 1881 ο Άγγλος 

N.W. Harley απέδωσε στο όζον. 

Αυτή η ιδιότητα του όζοντος ως φίλτρου της ηλιακής ακτινοβολίας στα µήκη 

κύµατος µεταξύ 0,20 και 0,32 µικροµέτρων (UV-B και UV-C), συµβάλλει 

ολοκληρωτικά στην προστασία της ζωής στον πλανήτη µας. Το όζον δηµιουργείται 

στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας (στρατόσφαιρα) µε την απορρόφηση 

υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας και είναι απαραίτητο για να µας προστατεύει από 

τη βλαβερή αυτή ακτινοβολία (και µάλιστα την βιολογικά δραστική UV-B). Το όζον 

στην στρατόσφαιρα δηµιουργείται και καταστρέφεται συνεχώς διατηρώντας όµως µια 

δυναµική ισορροπία, χωρίς δηλ. να αυξάνεται ή να ελαττώνεται συνολικά.  

Το 1977 παρατηρήθηκε µια µείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, η οποία 

είναι γνωστή σαν «τρύπα του όζοντος». Η µείωση αυτή ήταν αισθητή κυρίως στην 

περιοχή της Ανταρκτικής. Από τότε παρατηρείται µια αύξηση της τρύπας αυτής. Από 

έρευνες που έγιναν βρέθηκε ότι το όζον καταστρέφεται από ουσίες που εκπέµπονται 

στη Γη, όπως είναι οι χλωροφθοράνθρακες. Οι ουσίες αυτές αποδεσµεύουν το χλώριο 

τους στη στρατόσφαιρα και αυτό δηµιουργεί οξείδια του χλωρίου τα οποία διασπούν 

το µόριο του όζοντος σε οξυγόνο. Υπολογίζεται ότι ένα άτοµο χλωρίου προτού 

δηµιουργήσει σταθερή ένωση και εγκαταλείψει τη στρατόσφαιρα µπορεί να 

καταστρέψει ή να εµποδίσει τη δηµιουργία εκατό χιλιάδων µορίων όζοντος. Επειδή 

µειώνεται η συγκέντρωση του όζοντος δεν απορροφάται µεγάλο µέρος της 

υπεριώδους ακτινοβολίας UV-B και φτάνει στην επιφάνεια της γης. Στον άνθρωπο 

έχει αποδειχθεί ότι όταν το πάχος του στρώµατος του όζοντος στη στρατόσφαιρα 

ελαττωθεί κατά 1% θα αυξηθούν κατά 2% οι καρκίνοι του δέρµατος. Επίσης θα 

αυξηθούν οι ασθένειες που έχουν σχέση µε την όραση και το ανοσοποιητικό 

σύστηµα. Στα φυτά οι υπεριώδεις ακτίνες προκαλούν την καταστροφή της 

χλωροφύλλης τη διάσπαση της µεµβράνης των χλωροπλαστών και τη µείωση της 

ικανότητας φωτοσύνθεσης και αναπαραγωγής τους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλεί 

ελάττωση του φυτοπλαγκτού το οποίο είναι ένας σηµαντικός κρίκος στη θαλάσσια 

τροφική αλυσίδα. Επίσης επειδή τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, η 

µείωσή τους θα προκαλέσει αύξηση των συγκεντρώσεων του αερίου αυτού στον 

αέρα.  

Γίνεται έτσι κατανοητό ότι η επιπλέον υπεριώδης ακτινοβολία θα επηρεάσει 

όλους ανεξαίρετα τους οργανισµούς από τους πιο απλούς φυτικούς µονοκύτταρους 

µέχρι τους πιο σύνθετους ζωϊκούς, έντοµα, ψάρια, πουλιά και θηλαστικά. Αν και 

µερικοί από τους οργανισµούς αυτούς θα µπορέσουν να προσαρµοστούν στην 

αύξηση της ακτινοβολίας οι υπόλοιποι που δεν θα το κατορθώσουν θα επηρεάσουν σε 

µεγάλο βαθµό τις τροφικές αλυσίδες.  

Πηγή: Νέα Οικολογία, τ. 161, σ.σ. 30-32, Μάρτιος 98 και www.epa. gov 



 

 Ερωτήσεις:  

 

1. Σε ποια περιοχή της ατµόσφαιρας το όζον είναι απαραίτητο; 

2. Τι σηµαίνει η έκφραση «Τρύπα του όζοντος» και πως δηµιουργείται; 

3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της τρύπας του όζοντος στους ζωντανούς οργανισµούς; 

4. Σε ποιο άλλο φαινόµενο µπορεί να συµβάλλει η µείωση της στιβάδας του 
όζοντος; 

 



 

∆ραστηριότητα 3.3: ∆ιώχνω το κακό-προστατεύω το καλό 

 

����  1-2  ώρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

1. Οι µαθητές διαβάζουν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 3.3. 

2. Αναζητούν τις πληροφορίες στο διαδίκτυο 

3. Απαντούν στις ερωτήσεις που ακολουθούν 

4. Προτείνουν λύσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 

• Να ασκηθούν οι µαθητές στην άντληση 

πληροφοριών από το διαδίκτυο. 

• Να πληροφορηθούν για τους παράγοντες που 

δηµιουργούν το τροποσφαιρικό όζον και 

καταστρέφουν το στρατοσφαιρικό. 

• Να ασκηθούν στην αναζήτηση λύσεων και 

προτάσεων.  

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 3.3.  



 

Φύλλο εργασίας 3.3: ∆ιώχνω το κακό-προστατεύω το καλό 

 
 

1. Αναζητείστε στο ∆ιαδίκτυο την τοποθεσία html://www.epa.gov/ozone  

2. Πληροφορηθείτε ποιες είναι οι πηγές των ρύπων των πτητικών υδρογονανθράκων 

(VOC) και των οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ) που είναι οι ενώσεις που ευθύνονται το 

σχηµατισµό του τροποσφαιρικού όζοντος όπως και για τις πηγές των ουσιών που 

καταστρέφουν την προστατευτική στιβάδα του όζοντος.  

3. Με βάση τις πληροφορίες αυτές σκεφτείτε και προτείνεται τρόπους µε τους 

οποίους το κακό όζον θα ελαττώνεται, ενώ το καλό θα προστατεύεται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ραστηριότητα 3.4: Συζήτηση για την όξινη βροχή 

 

����  1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο του φύλλου εργασίας 3.4. και απαντούν στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 3.4. 

Στόχοι: 

• Να πληροφορηθούν οι µαθητές πως 

δηµιουργείται η όξινη βροχή. 

• Να διαπιστώσουν ότι η ρύπανση δεν γνωρίζει 

σύνορα. 

• Να πληροφορηθούν για τις επιπτώσεις της 

όξινης βροχής στο περιβάλλον.  



 

Φύλλο εργασίας 3.4: Συζήτηση για την όξινη βροχή 

 

Να διαβάσετε αυτά που λένε τρεις κάτοικοι ευρωπαϊκών χωρών 

για την όξινη βροχή και να συζητήσετε γύρω από τα ερωτήµατα που 

ακολουθούν. 

 

1.  Ζω στη Σουηδία και προσπαθούµε εδώ και χρόνια να µειώσουµε τις 

εκποµπές του διοξειδίου του θείου και των οξειδίων του αζώτου. Μειώσαµε 

την κατανάλωση ενέργειας και καθαρίσαµε τους σταθµούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά περισσότερη από τη µισή όξινη βροχή έρχεται 

από άλλες χώρες. Ένα πέµπτο των λιµνών µας έχουν επηρεαστεί και πολλές 

είναι ήδη νεκρές. Τα κωνοφόρα δάση µας υποφέρουν πράγµα το οποίο έχει 

επιπτώσεις στην οικονοµία, τη βιοποικιλότητα και τον τουρισµό.  

 

2.  Ζω στην Τσεχία. Η οικογένειά µου δουλεύει εδώ στο δάσος για 

τουλάχιστον πέντε γενιές. Αρκετοί επίσης δουλεύουν στη βιοµηχανία ξύλου 

που υπάρχει στην περιοχή. Εδώ και δέκα χρόνια πολλοί άνθρωποι έχουν 

χάσει τη δουλειά τους επειδή τα δάση καταστράφηκαν από την όξινη βροχή. 

∆εν ξέρω τι θα γίνει στην περιοχή αυτή αν το δάσος συνεχίζει να 

καταστρέφεται.  

 

3.  Ζω στη Γερµανία. ∆εν πεθαίνουν µόνο τα δάση αλλά και τα είδη πουλιών 

και ζώων που εξαρτώνται από αυτά. Η ατµοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει 

την υγεία των ανθρώπων και πολλά δηλητηριώδη µέταλλα διεισδύουν στο 

πόσιµο νερό.  

Πηγή: Sterling S., Lyle S., The Global Environment. BBC Longman, 

1992.  

 

Ερωτήσεις  

 

1. Πού οφείλεται το πρόβληµα της όξινης βροχής; 

2. Ποια οικοσυστήµατα κυρίως πλήττονται από την όξινη βροχή; 

3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα, την οικονοµία και την υγεία; 

4. Γιατί δεν απέδωσαν τα µέτρα που πήραν στη Σουηδία για να αντιµετωπιστεί 

το πρόβληµα; 

5. Ποια λύση προτείνετε για το θέµα αυτό; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ραστηριότητα 3.5: Πως δηµιουργείται η όξινη βροχή 

 

 

����  1 ώρα 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

1.  ∆ίνουµε στους µαθητές τις καρτέλες 3.5. και προσπαθούν να τις βάλουν σε σειρά 
µε τρόπο που να φαίνεται η δηµιουργία της όξινης βροχής 

2.  Ανακοινώνουν τη σειρά µε την οποία τις έβαλαν και τη δικαιολογούν.  
3.  Στη συνέχεια τους δίνουµε το φύλλο εργασίας 3.5 µε το διάγραµµα της 

διαδικασίας της δηµιουργίας της όξινης βροχής και ζητάµε να ελέγξουν τις 

απαντήσεις τους.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Απαιτούµενα υλικά 

• Καρτέλες 3.5: Όξινη βροχή 

• Φύλλο εργασίας 3.5.  

Στόχοι: 
• Να πληροφορηθούν οι µαθητές τη διαδικασία 

µε την οποία δηµιουργείται η όξινη βροχή. 



 

Καρτέλες 3.5: Πως δηµιουργείται η όξινη βροχή 

 

Να διαβάσετε τις καρτέλες που ακολουθούν και να προσπαθήσετε να τις βάλετε σε 

τέτοια σειρά που να περιγράφεται η πορεία για τη δηµιουργία της όξινης βροχής. 

 

 

 

Πολλές φορές τα σύννεφα µεταφέρονται από τον άνεµο και οι ρυπογόνες ουσίες 

πέφτουν µε τη βροχή όξινης βροχής σε χώρες που βρίσκονται πολύ µακριά 

 
 

 

Όταν τα ορυκτά καύσιµα όπως το κάρβουνο και το πετρέλαιο καίγονται παράγεται 

καπνός που περιέχει µεταξύ άλλων και διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου τα 

οποία ελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα.  

 
 

 

Η βροχή πέφτει στα δάση και προκαλεί την καταστροφή κυρίως των κωνοφόρων 

δέντρων.  

 
 

 

Οι ρυπογόνες ουσίες στον αέρα αναµειγνύονται µε τις σταγόνες του νερού στα 

σύννεφα και σχηµατίζουν θειικό και νιτρικό οξύ.  

 
 

 

Η όξινη βροχή διεισδύει µέσα από το έδαφος στον υδροφόρο ορίζονται αλλά και απ’ 

ευθείας στις λίµνες και στα ποτάµια σκοτώνοντας τα ψάρια και την άλλη υδρόβια 

ζωή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φύλλο εργασίας 3.5: Πως δηµιουργείται η όξινη βροχή 

 

 

Η όξινη βροχή 

καταστρέφει 

τα δάση 

Η όξινη βροχή 

καταστρέφει 

τις καλλιέργειες 

Οι ρύποι από τις  

βιοµηχανίες και τις 

µεταφορές 

ελευθερώνονται στην  

ατµόσφαιρα 

Η όξινη βροχή 

ρυπαίνει τις λίµνες  

και τους ποταµούς 

Η όξινη  

βροχή 

καταστρέφει 

τα µνηµεία 

Οι αέριοι ρύποι µετατρέπονται 

 σε όξινη βροχή 



 

∆ραστηριότητα 3.6: Όξινη βροχή στο εργαστήριο 

 

����  1 ώρα 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Συγκεντρώνετε τα απαιτούµενα υλικά ή αναθέτετε στους µαθητές να τα 

συγκεντρώσουν.  

2. Οι µαθητές διαβάζουν τις οδηγίες από το φύλλο εργασίας 3.6 και εκτελούν το 

πείραµα  

3. Το πείραµα αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί και στο µάθηµα της χηµείας στο 

κεφάλαιο Οξέα και βάσεις 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτούµενα υλικά 
Βάζο µε βιδωτό καπάκι 

Αποσταγµένο νερό 

Βάµµα ηλιοτροπίου 

Σπίρτα 

Λαβίδα 

Σκόνη κιµωλίας (όχι πλαστική) 

Νερό βρύσης 

Ποτήρια ζέσεως 

Πεχάµετρο ή πεχαµετρικό χαρτί 

Φύλλο εργασίας 3.6. 

Στόχοι: 

• Να παρατηρήσουν οι µαθητές το µηχανισµό 

δηµιουργίας της όξινης βροχής 

•  Να ασκηθούν στην παρατηρητικότητα 

• Να ασκηθούν στη διεξαγωγή απλών 

πειραµάτων 

• Να διερευνήσουν αν στην περιοχή τους 

υφίσταται πρόβληµα όξινης βροχής Να 

ασκηθούν στη διατύπωση υποθέσεων. 



 

Φύλλο εργασίας 3.6: Όξινη βροχή στο εργαστήριο 
 

 

 Συγκεντρώστε τα υλικά, διαβάστε τις οδηγίες και εκτελέστε το πείραµα. 

 

Απαιτούµενα υλικά:  

• Βάζο µε βιδωτό καπάκι 

• Αποσταγµένο νερό 

• Βάµµα ηλιοτροπίου 

• Σπίρτα 

• Λαβίδα 

• Σκόνη κιµωλίας (όχι πλαστική) 

• Ποτήρια ζέσεως 

• Πεχάµετρο ή πεχαµετρικό χαρτί 
 

 

Οδηγίες  
 

• Σε ένα βαζάκι µε καπάκι που βιδώνει βάλτε λίγο αποσταγµένο νερό και ρίξτε 2-3 
σταγόνες βάµµα ηλιοτροπίου. 

• Στη συνέχεια πάρτε 4-5 σπίρτα και αφού τα ανάψετε κρατείστε τα µε µία λαβίδα µέσα 
στο βάζο, έχοντας το καπάκι µισόκλειστο

*
 .  

• Όταν καούν τα σπίρτα κλείστε το καπάκι και ανακινείστε το νερό καλά ώστε οι ατµοί 
να διαλυθούν µέσα στο νερό.  

• Το βάµµα του ηλιοτροπίου πρέπει να έχει γίνει κόκκινο, άρα έχουµε όξινο διάλυµα.  

• Σε συνδυασµό µε το µάθηµα της χηµείας µπορούµε να συνεχίσουµε το πείραµα 
προσθέτοντας σκόνης κιµωλίας και αναταράσσοντας το µίγµα  

• Τι θα συµβεί; (Το βάµµα του ηλιοτροπίου θα µετατραπεί σε µπλε) Γιατί; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Αντί για σπίρτα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε θείο από το εργαστήριο του σχολείου: Σε ένα σύρµα 

τυλίξτε λίγο βαµβάκι και βουτήξτε το στη σκόνη θείου. Αναφλέξτε το θείο και βάλτε αµέσως το σύρµα 

στο βαζάκι µε µισόκλειστο το καπάκι. 



 

∆ραστηριότητα 3.7: Φυτά και όξινη βροχή 
 

����  1 ώρα 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

• Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο από το φύλλο εργασίας 3.7. 

• Υπογραµµίζουν τις επιδράσεις της όξινης βροχής στα κωνοφόρα δέντρα  

• Τις αντιστοιχούν µε τους αριθµούς που υπάρχουν στο σχήµα του ίδιου φύλλου. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 
Να ασκηθούν οι µαθητές: 

• στην επεξεργασία κειµένου 

• στην κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 3.7.  



 

Φύλλο εργασίας 3.7: Φυτά και όξινη βροχή 

 

Κείµενο  

 

Έχει παρατηρηθεί ότι η όξινη βροχή αλλοιώνει την οξύτητα του νερού και έτσι 

διαταράσσει την ισορροπία στις λίµνες και τα ποτάµια. Αυξάνει την οξύτητα του 

εδάφους οπότε µειώνεται η εδαφοπανίδα. Έτσι το έδαφος γίνεται πιο φτωχό σε 

θρεπτικά συστατικά. Απειλείται έτσι η αγροτική παραγωγή και τα αποθέµατα τροφής. 

Καταστρέφει όµως και τα δάση γιατί τα φύλλα αλλάζουν χρώµα και πέφτουν, η φλούδα 

καταστρέφεται, προκαλούνται βλάβες στα ριζικά τριχίδια. Μειώνεται έτσι η πρόσληψη 

νερού. Η αντίσταση των δέντρων στις ασθένειες και την ξηρασία µειώνεται. Η 

καταστροφή των δασών συνεπάγεται την εξαφάνιση κάποιων ειδών. Η όξινη βροχή 

κατηγορείται επίσης ότι προκαλεί βλάβες στην υγεία µας (ιδιαίτερα το αναπνευστικό 

σύστηµα) και ότι διαβρώνει τα µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς (από µάρµαρο, 

ασβεστόλιθο και ψαµµίτη). καθώς και διάφορα µεταλλικά αντικείµενα. 
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∆ραστηριότητα 3.8: Είναι όξινη η βροχή στην περιοχή σας; 
 

����  Μία εβδοµάδα 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

1. Οι µαθητές συλλέγουν νερό της βροχής σύµφωνα µε τις οδηγίες. Αν υπάρχει 

πρόβληµα όξινης βροχής το πρώτο δείγµα θα είναι πιο όξινο (επειδή η πρώτη 

βροχή διαλύει τους όξινους ρύπους που υπάρχουν στην ατµόσφαιρα). 

2. Κάνουν επίσης το ίδιο µε το νερό της βρύσης και µε εµφιαλωµένο νερό. 

3. Αναζητούν στη βιβλιογραφία πληροφορίες ή συζητούν µε έναν ειδικό για την 

όξινη βροχή στη χώρα µας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 

• Να ασκηθούν οι µαθητές στην ερευνητική 

εργασία και στη βιβλιογραφική έρευνα 

• Να διαπιστώσουν αν στην περιοχή τους και 

γενικότερα τη χώρα µας υπάρχει πρόβληµα 

όξινης βροχής.  

Απαιτούµενα υλικά 

• Πεχάµετρο ή πεχαµετρικό χαρτί 

• Ποτήρια ζέσεως ή βαζάκια µε 

ανοιχτό στόµιο. 

• Φύλλο εργασίας 3.8. 



 

Φύλλο εργασίας 3.8: Είναι όξινη η βροχή στην περιοχή σας; 
 

 

 

 

4. Να συλλέξετε νερό της βροχής: 

�αµέσως µόλις αρχίσει να βρέχει και  

�µετά από µισή ώρα.  

5. Μετρήστε το pH των δύο δειγµάτων. Υπάρχει διαφορά και γιατί; 
6. Μετρήστε το pH: 

�του νερού της βρύσης και  

�του εµφιαλωµένου νερού  

7. Συγκρίνετε τις τιµές του pH µε αυτές του νερού της βροχής. Υπάρχει 
διαφορά; Τι συµπεραίνετε; 

8. Να αναζητήσετε πληροφορίες σε έντυπο υλικό ή συζητείστε µε έναν 
ειδικό για την όξινη βροχή στην περιοχή σας και τη χώρα µας γενικά.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

 
Με την σηµαντική αύξηση των µεταφορών χρειάσθηκε η διάνοιξη µεγάλων 

αυτοκινητόδροµων. Η µη ύπαρξη οικολογικών µελετών καθώς και µελετών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηµιούργησε µεγάλα προβλήµατα. Έτσι πλήθος 

πουλιών και θηλαστικών αποµακρύνθηκαν από τις περιοχές αυτές κυρίως λόγω του 

θορύβου αλλά και είδη της χλωρίδας καταστράφηκαν µε αποτέλεσµα σοβαρές 

αλλαγές σε πολλά οικοσυστήµατα. Όλα αυτά µπορούν να µελετηθούν µέσα από το 

πρίσµα της βιοποικιλότητας των οικοσυστηµάτων που υπήρχαν σε µία περιοχή. 



∆ραστηριότητα 4.1: Μελετώντας το χάρτη 

 

���� 2-3 ώρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Οι µαθητές παρατηρούν προσεκτικά τον οδικό χάρτη της Ελλάδας. Καλούνται να 

συζητήσουν τα παρακάτω θέµατα: 

� Σε ποιες περιοχές υπάρχουν αεροδρόµια. 

� Τι συνέπειες υποθέτουν ότι έχει η ύπαρξή τους στην περιοχή. 

� Ποιες περιοχές ενώνονται µε σιδηροδροµικό δίκτυο. 

� Ποια τα υπέρ και τα κατά της αξιοποίησης του σιδηροδροµικού δικτύου στις 

µεταφορές. 

� Πώς υποθέτουν ότι το οδικό δίκτυο επηρέασε τη βιοποικιλότητα των περιοχών. 

� Τι οικολογικά προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές από τα 

ακτοπλοϊκά δροµολόγια. 

 

(Οι µαθητές µπορούν να φέρουν αντίστοιχες εικόνες και άλλα στοιχεία που να 

στηρίζουν τις απόψεις που έχουν διατυπώσει) 

 

 

 

 

Στόχοι: 

• Οι µαθητές εντοπίζουν στο χάρτη οδικά – 

σιδηροδροµικά – ακτοπλοϊκά δίκτυα και 

αεροδρόµια. 

• Ανακαλούν γνώσεις τους σε ότι αφορά στην 

επίδραση των µεταφορών στην 

βιοποικιλότητα 

• Υποθέτουν και προβληµατίζονται για τα οφέλη 

από την εξέλιξη των µεταφορών αλλά και τις 

αρνητικές συνέπειες στη βιοποικιλότητα. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Οδικός χάρτης της Ελλάδας. 



∆ραστηριότητα 4.2: Συµπλήρωση συγκριτικού πίνακα 
 

���� 30 λεπτά 
 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές να συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα, αφού προηγηθεί συζήτηση 

στην τάξη.  

 

(Στοιχεία που µπορούν να λάβουν υπόψη τους : ενέργεια, πρώτες ύλες, παρέµβαση 

στο φυσικό περιβάλλον, οικονοµία, επίπτωση στα ζώα και φυτά, ρύπανση, κλπ.)  

Στόχοι: 

• Οι µαθητές να προβληµατιστούν, διατυπώσουν 

και καταγράψουν τις θετικές και αρνητικές 

συνέπειες από την εξάπλωση σιδηροδροµικού 

και οδικού δικτύου, στη βιοποικιλότητα. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Το φύλλο εργασίας 



ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 
 

           Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ                                ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ 



∆ραστηριότητα 4.3: Οµαδική εργασία «Σύνδεση δύο 

πόλεων» 

 

���� 4 ώρες 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που τους µοιράζεται. 

Στόχοι: 

• Οι µαθητές  ανακαλούν γνώσεις που έχουν 

αποκτήσει και καλούνται να τις εφαρµόσουν 

σε υποθετικό παράδειγµα καθηµερινής ζωής. 

• Παρωθούνται να εκφραστούν δηµιουργικά και 

να διευρύνουν την αποκλίνουσα σκέψη τους. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Το φύλλο εργασίας. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πόλεις Α και Β δε συνδέονται µε οδικό ή άλλο δίκτυο µεταξύ τους. Το βουνό που 

τους χωρίζει στεγάζει µια µεγάλη ποικιλία από διάφορα είδη ζώων και πουλιών. Το 

υπέδαφός του έχει πλούσιους υδάτινους πόρους. 

 

 

(Προτεινόµενη ζωγραφιά) 

 

 

 

           κάµπος           

            

 

 

                                                                βουνό 

 

Πόλη Α                     Πόλη Β 



Χωριστείτε σε οµάδες, συζητείστε και καταγράψτε τι θα συµβεί αν:  

 

� Οι δύο πόλεις ενωθούν µε εθνική οδό. 

� Οι δύο πόλεις ενωθούν µε δίκτυο του ΟΣΕ. 

� Οι δύο πόλεις δεν ενωθούν καθόλου. 

� Κάποια άλλη λύση. 

 

 

Σηµείωση: 

Λάβετε υπόψην παράγοντες όπως, επιπτώσεις στη χλωρίδα, πανίδα, ενέργεια, 

οικονοµία, ανάπτυξη των δύο πόλεων, ανεργία. 

Κάθε οµάδα παρουσιάζει τη δουλειά της µε όποιο τρόπο θέλει. (∆ραµατοποίηση, 

ζωγραφική, µακέτα, κείµενο, κλπ) 



∆ραστηριότητα 4.4: «Η Μανταλένα» 
 

���� 2 ώρες 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 
Στους µαθητές µοιράζεται το παρακάτω φύλλο εργασίας και ακολουθούν τις οδηγίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Αυτό ήταν κόπια από σενάριο ταινίας 

- Συζητείστε στην τάξη τους λόγους ανησυχίας των γερόντων σε ότι αφορά στην 

εξέλιξη στο χώρο των µεταφορών και τις συνέπειές τους στη βιοποικιλότητα. 

- Μπορείτε να γράψετε το σενάριο και να υποδυθείτε τη συνέχεια της ταινίας 

(λαµβάνοντας υπόψη την προηγούµενη συζήτηση.) 

Στόχοι: 

• Οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες και 

διατυπώνουν τους προβληµατισµούς τους 

σχετικά µε τις θετικές και αρνητικές συνέπειες 

της αύξησης και εξέλιξης των ακτοπλοϊκών 

δροµολογίων στις παράκτιες περιοχές. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Φύλλο εργασίας 

• Πρόχειρα χαρτιά 

Η Μανταλένα 

µεταφέρει τους 

νησιώτες 

συµπατριώτες 

της µε τη 

βάρκα της 

 
 

Ο Λάµπης 

φέρνει µε                

πανηγυρισµούς 

βενζινοκίνητη 

βάρκα 
 

Μετά από χρόνια φτάνει 

στην είσοδο του 

λιµανιού ένα µεγάλο 

επιβατικό πλοίο. 

Κωδωνοκρουσίες και 

πανηγυρισµοί από όλους 

τους νησιώτες. 

Μερικοί γέροντες 

κουνούν 

σκεφτικοί το 

κεφάλι και 

ανταλλάσσουν 

εναγώνιες µατιές. 



∆ραστηριότητα 4.5: Επίσκεψη στην Οµόνοια  
 

���� 3 ώρες 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Τα παιδιά πραγµατοποιούν έρευνα πεδίου στην Οµόνοια ή σε κάποιο άλλο, κοντινό 

τους, πολυσύχναστο σηµείο. 

- Καταµετρούν και καταγράφουν τον αριθµό και το είδος (π.χ. επιβατικά, 

λεωφορεία, κλπ) των τροχοφόρων που διακινήθηκαν στην περιοχή, για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. 10΄) 

- Τραβούν φωτογραφίες ή video. 

- Προετοιµάζουν και παίρνουν συνέντευξη από ανθρώπους µεγάλης ηλικίας, ή από 

ηλικιωµένους ιδιοκτήτες καταστηµάτων της περιοχής. Ζητούν να µάθουν για την 

εικόνα της Οµόνοιας πριν από πολλά χρόνια, για την ύπαρξη φυτών ή πουλιών 

και την φροντίδα τους. 

- Αναζητούν παλιές φωτογραφίες της Οµόνοιας. Μπορούν να βρουν επίσης πλάνα 

από παλιές ελληνικές ταινίες και άρθρα (παλιότερα και πρόσφατα) σχετικά µε τη 

µόλυνση στην περιοχή, την αλλοίωση της βιοποικιλότητας, την επίδραση της 

θεαµατικής αύξησης των τροχοφόρων, κλπ. 

Στόχοι: 

• Οι µαθητές πραγµατοποιούν έρευνα πεδίου. 

• Ανακαλύπτουν µε βιωµατικό τρόπο την 

αλλοίωση της βιοποικιλότητας από 

δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Χαρτιά, στυλό 

• ∆ηµοσιογραφικό κασετόφωνο 

• Φωτογραφική µηχανή. 



∆ραστηριότητα 4.6: Επιστρέφοντας στην τάξη  
 

 

���� 4-6 ώρες 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Επιστρέφοντας στην τάξη 

 

-    Οι µαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους. 

- Οµαδοποιούν και καταγράφουν τις απαντήσεις από τις συνεντεύξεις. 

- Αντιπαραβάλλουν το οπτικό υλικό που διαθέτουν και σχολιάζουν κριτικά. 

- Επεξεργάζονται κατά οµάδες τα άρθρα που έχουν βρει και τα παρουσιάζουν στην 

τάξη. 

- Ζωγραφίζουν ή φτιάχνουν µακέτα της Οµόνοιας (όπως είναι ή όπως προτείνουν 

ότι θα ήθελαν είναι).  

 

 Στόχοι: 
• Οι µαθητές ευαισθητοποιούνται, 

προβληµατίζονται και αναγνωρίζουν τις 

συνέπειες της αύξησης των τροχοφόρων στη 

βιοποικιλότητα της πόλης (µόλυνση, στρες, 

φυσικές καταστροφές, απουσία χλωρίδας και 

πανίδας) 

Απαιτούµενα υλικά 
• Χαρτιά, στυλό, χρωµατιστά 

κραγιόνια 

• Υλικό που έχουν συλλέξει από την 

έρευνά τους στην Οµόνοια. 

• Υλικό που τους ζητείται να φέρουν 

• Υλικό για κατασκευή µακέτας 



 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 ΚΑΙ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 
 

Η βιοµηχανία µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο γνώρισε σηµαντική 

ανάπτυξη. Αποτέλεσµα αυτής της ανάπτυξης είχε δραµατικές επιπτώσεις για το 

φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Μεγάλες εκτάσεις άλλαξαν χρήση και 

προκλήθηκαν µη αναστρέψιµες µεταβολές. Αλλάχτηκαν ακόµα και οι κλιµατολογικές 

συνθήκες σε ορισµένες περιοχές ενώ σε άλλες καταστράφηκαν πολλοί υγρότοποι.  

Όλα αυτά είναι θέµατα τα οποία δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να τα 

προσεγγίσουν µέσω της βιοποικιλότητας των οικοσυστηµάτων. 



∆ραστηριότητα 5.1: Καταιγισµός ιδεών 
 

���� 1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Με καταιγισµό ιδεών, τα παιδιά καταγράφουν σε µεγάλο χαρτόνι τα υπέρ και τα κατά 

της ύπαρξης βιοµηχανικών µονάδων σε µια περιοχή. 

 

 

      Βιοµηχανικές Μονάδες 

 

 

  Υπέρ    Κατά   

 

 ________________  _________________ 

    ________________             _________________   

            ________________  _________________ 

 ________________             _________________                   

              …                                           … 

Στόχοι: 

• Αφόρµηση και διερεύνηση των προγενέστερων 

γνώσεων των µαθητών στο αντικείµενο της 

ενότητας που ακολουθεί. 

• Οι µαθητές έρχονται σε µια πρώτη επαφή µε 

τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της 

ύπαρξης βιοµηχανιών σε µια περιοχή. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Μεγάλα χαρτιά 

• Χοντροί µαρκαδόροι 



∆ραστηριότητα 5.2: Μελετώντας το χάρτη 
 

���� 2 - 4 ώρες 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Ζητούµε από τους µαθητές να σηµειώσουν στο χάρτη της Ελλάδας τις περιοχές όπου 

λειτουργούν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες (Στοιχεία µπορούν να αναζητήσουν στο 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ∆ιαδίκτυο, κλπ) 

 

Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη µε αφορµή τις παρακάτω ερωτήσεις: 

� Τι παρατηρείς; 

� Πού βρίσκονται κοντά; Γιατί; 

� Ποια οικοσυστήµατα υποθέτεις ότι επηρεάζονται; 

� Ποιες προβλέπεις ότι θα είναι οι συνέπειες – θετικές και αρνητικές – από την 

παρουσία των βιοµηχανικών µονάδων στις περιοχές αυτές; 

� Αναζήτησε πληροφορίες, που να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν τις υποθέσεις 

σου. 

Στόχοι: 

• Οι µαθητές να εντοπίσουν στο χάρτη τα µέρη 

όπου βρίσκονται βιοµηχανικές µονάδες. 

• Να υποθέσουν και να βγάλουν συµπεράσµατα 

(µε βάση το γεωφυσικό ανάγλυφο) τις 

ενδεχόµενες απειλές για τη βιοποικιλότητα της 

περιοχής. 

• Να παροτρυνθούν να αναζητήσουν έγκυρα 

στοιχεία για να στηρίξουν τις υποθέσεις τους. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας 

• Χαρτάκια τύπου post it 

• Χαρτιά, µολύβια, στυλό 



∆ραστηριότητα 5.3: ∆ηµιουργία αφίσας 
 

���� 1 ώρα 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Τα βιοµηχανικά λύµατα απορρίπτονται και επηρεάζουν το έδαφος, το 

υπέδαφος, τον αέρα, τους υδάτινους πόρους. Η κακή διαχείριση τους έχει 

καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον.  

Τα παιδιά σε οµάδες, µπορούν να φτιάξουν µια αφίσα ή σκιτσογραφία ή 

κολάζ, που να δείχνει πώς τα λύµατα επηρεάζουν την βιοποικιλότητα της περιοχής 

γύρω από µια βιοµηχανική µονάδα. 

 

Στόχοι: 

• Οι µαθητές να εκφράσουν δηµιουργικά τις 

ανησυχίες τους για την αλόγιστη απόρριψη 

βιοµηχανικών λυµάτων. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Μεγάλα χαρτιά, χαρτόνια 

• Χοντροί µαρκαδόροι, χρωµατιστά 

κραγιόνια 

• Περιοδικά, φωτογραφίες  

• Ψαλίδι, κόλλα 



∆ραστηριότητα 5.4: Οµαδική εργασία για τις συνέπειες των 

βιοµηχανικών λυµάτων 
 

���� 5 ώρες 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Τους ζητείται να συγκεντρώσουν υλικό (και µε τη 

βοήθεια του δασκάλου) και να παρουσιάσουν πώς τα βιοµηχανικά λύµατα 

επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα στα :  έδαφος 

 υπέδαφος 

 αέρα 

 υδάτινους πόρους 

 

(Η έρευνα και παρουσίαση των µαθητών µπορούν να στηριχθούν σε ερωτήσεις όπως:  

- Πώς επηρεάζεται η χλωρίδα από τα βιοµηχανικά λύµατα; 

- Πώς επηρεάζεται η πανίδα από τα βιοµηχανικά λύµατα; 

- Τι αλλοιώσεις υφίσταται η µορφή του οικοσυστήµατος γύρω από τη βιοµηχανική 

µονάδα; 

- Ποιες οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων; 

- Ποιες οι συνέπειες στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής 

- Τι υποθέσεις µπορούν να γίνουν για τις µακροπρόθεσµες συνέπειες της κακής 

διαχείρισης των βιοµηχανικών λυµάτων; 

 

Στόχοι: 

• Οι µαθητές µε ενεργητικό τρόπο να γνωρίσουν 

τις συνέπειες στη βιοποικιλότητα από την 

αλόγιστη απόρριψη των βιοµηχανικών 

λυµάτων. 

Απαιτούµενα υλικά 
Επιλέγουν οι ίδιοι οι µαθητές 



∆ραστηριότητα 5.5: Επίσκεψη σε βιοµηχανική µονάδα 
 

 

���� 30 λεπτά 
 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Η τάξη οργανώνει επίσκεψη σε περιοχή µε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Τα παιδιά 

πραγµατοποιούν έρευνα πεδίου. Τους ζητείται να παρατηρήσουν προσεκτικά το χώρο 

και να συµπληρώσουν τους παρακάτω πίνακες. 

Στόχοι: 

• Οι µαθητές µε ενεργητικό – βιωµατικό τρόπο 

διαπιστώνουν τη φτωχή βιοποικιλότητα κοντά 

σε βοµηχανικές µονάδες. 

• Καταµετρούν, ασκούνται στην παρατήρηση 

και προβληµατίζονται. 

• Χρησιµοποιούν τις αισθήσεις τους για να 

νιώσουν την επίδραση της βιοποικιλότητας 

στον καθένα µας προσωπικά. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Φύλλα εργασίας. 

• Μολύβια 



 

                                           ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥ 

 

Καταµέτρησα: 

(σύνολο) 

δέντρα   άλλα φυτά Θηλαστικά-

ερπετά-αµφίβια 

Πουλιά Ψάρια 

     

     

     

     

     

     

     

     

Είδη  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περίγραψε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι µυρίζεις; 

Τι ακούς; 

Τι νιώθεις; 



∆ραστηριότητα 5.6: Πραγµατοποίηση συνέντευξης 
 

���� 1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Οι µαθητές χωρίζονται σε τρείς οµάδες. Προετοιµάζουν ερωτήσεις για συνέντευξη 

και απευθύνονται:    στη διοίκηση της βιοµηχανικής µονάδας 

στους εργαζόµενους  

στους κατοίκους της περιοχής 

 

(Στη συνέντευξη µπορούν να συµπεριλάβουν ερωτήσεις όπως: 

- Τι µέτρα λαµβάνονται για την προστασία της βιοποικιλότητας; 

- Σε τι ωφελεί η ύπαρξη της βιοµηχανικής µονάδας στην περιοχή; 

- Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν; 

- Τι εναλλακτικές λύσεις ή µέτρα προτείνουν; ) 

Στόχοι: 

• Οι µαθητές έρχονται σε άµεση επαφή µε 

κοινωνικές οµάδες, που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις για τη βιοποικιλότητα µιας 

περιοχής. 

• ∆ιερευνούν τις ανάγκες των οµάδων αυτών. 

• Προβληµατίζονται για τις λύσεις που έχουν 

δοθεί και παρωθούνται να διατυπώσουν 

εναλλακτικούς τρόπους αντιµετώπισης των 

προβληµάτων που δηµιουργεί µια βιοµηχανία 

σε µια περιοχή. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Πρόχειρα χαρτιά. 

• Στυλό 

• ∆ηµοσιογραφικό µαγνητόφωνο, 

κασέτα 



∆ραστηριότητα 5.7: Οι εντυπώσεις µου 
 

���� 30 λεπτά 
 
 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Οι µαθητές φωτογραφίζουν την περιοχή, µαγνητοφωνούν τους ήχους που ακούν και 

ζωγραφίζουν – αποτυπώνουν στο χαρτί - την εικόνα της περιοχής.  

Απαιτούµενα υλικά 
• Φωτογραφική µηχανή 

• ∆ηµοσιογραφικό µαγνητόφωνο 

• Χαρτιά, χρωµατιστά κραγιόνια 



∆ραστηριότητα 5.8: Επιστρέφοντας στην τάξη 
 

���� 4-6 ώρες 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Επιστρέφοντας στην τάξη. 

Οι µαθητές φέρνουν φωτογραφίες από περιοχές µε πλούσια βιοποικιλότητα, δάση 

κλπ.  

Τους ζητείται να µαγνητοφωνήσουν ήχους από µια διαδροµή σε δάσος, από βαρκάδα, 

από πουλιά που κελαηδούν, κλπ. 

Αντιπαραβάλλουν στην τάξη τις φωτογραφίες, ζωγραφιές και µαγνητοφωνήσεις που 

συγκέντρωσαν από την επίσκεψή τους στη βιοµηχανία και µε αυτές από τα 

προστατευµένα οικοσυστήµατα.  

 

(Μπορούν να τα κολλήσουν σε χαρτόνι ή να τα παρουσιάσουν µε άλλους πιο 

δηµιουργικούς τρόπους.) 

 

Ενθαρρύνεται συζήτηση στην τάξη. 

Στόχοι: 

• Οι µαθητές συγκρίνουν, ασκούν την 

παρατηρητικότητά τους, ενεργοποιούν τις 

αισθήσεις τους, προβληµατίζονται, 

εκφράζονται δηµιουργικά. 

• Συζητούν και οδηγούνται στη διατύπωση 

θέσεων σχετικά µε την προστασία της 

βιοποικιλότητας έναντι της ανθρώπινης 

παρέµβασης. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Υλικό που έχουν συλλέξει από την 

επίσκεψή τους στη βιοµηχανική 

µονάδα. 

• Εποπτικό και ηχητικό υλικό (όπως 

ζητείται στην παρακάτω 

δραστηριότητα). 

• Χαρτόνια, κόλλες, κολλητική 

ταινία 

• Χρωµατιστά κραγιόνια 

• Κασετόφωνο 



∆ραστηριότητα 5.9: Επεξεργασία συνεντεύξεων 
 

���� 2 ώρες 

 
 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Τα παιδιά επεξεργάζονται τις απαντήσεις από τις συνεντεύξεις. Οµαδοποιούν τις 

απαντήσεις και τις παρουσιάζουν στην υπόλοιπη τάξη. Σχολιάζουν κριτικά. 

 

(Μπορούν να καταγράψουν και να αναρτήσουν τις απαντήσεις στο ταµπλό της τάξης) 

Στόχοι: 

• (Όπως αναφέρονται στη δραστ. 5.6) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

ΚΑΙ  

ΓΕΩΡΓΙΑ  
 

 
Η γεωργία µε τη σηµερινή της µορφή (εκτεταµένες µονοκαλλιέργειες) µειώνει 

την ποικιλότητα των διαφόρων οικοσυστηµάτων και αυξάνει δραµατικά την 

απερήµωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων σε αντίθεση µε τον τρόπο καλλιέργειας 

που είχε ακολουθηθεί από παλιά όπου χρησιµοποιώντας εναλλακτικές καλλιέργειες 

και αναβαθµίδες προστάτευαν τα εδάφη ενώ παράλληλα δηµιουργούσαν διαφορετικές 

καλλιέργειες και σε µικρή ακόµη έκταση. Σχηµατίζονταν έτσι πολλοί διαφορετικοί 

τύποι οικοσυστηµάτων αυξάνοντας τη µωσαϊκότητα του χώρου. Επιπλέον, η 

σηµερινή εντατικοποιηµένη γεωργία µε την αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων και 

λιπασµάτων, καταστρέφει το έδαφος και το νερό, µειώνοντας τη βιοποικιλότητα των 

αγροτικών οικοσυστηµάτων. 



∆ραστηριότητα 6.1: Όλα συνδέονται µε όλα  

 
 

����  1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

 
1. Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο στο φύλλο εργασίας 6.1.1. 

 

2. Απαντούν στις ερωτήσεις 

 

3. Η κάθε οµάδα ανακοινώνει τις απαντήσεις της στις άλλες οµάδες. 

 

4. ∆ιαβάζουν τη συνέχεια της ιστορίας 
 

5. Αφού διαβάσουν τη συνέχεια της ιστορίας σχεδιάζουν την τροφική αλυσίδα που 
εξηγεί τη µείωση του πληθυσµού των κοκκινολαίµηδων.  

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 6.1.1 και 6.1.2 

• µολύβια για σχεδίαση 

Στόχοι: 

• Να διαπιστώσουν οι µαθητές τις σχέσεις που 

υπάρχουν µεταξύ των παραγόντων ενός 

οικοσυστήµατος 

• Να προβληµατιστούν για την αλόγιστη χρήση 

των φυτοφαρµάκων 

• Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν µια τροφική 

αλυσίδα και να συζητούν τις συνέπειες από τη 

διαταραχή σε κάποιο κρίκο της. 
 



Φύλλο εργασίας 6.1.1: Όλα συνδέονται µε όλα (Ι) 

 
Μια ιστορία από το βιβλίο «Σιωπηλή Άνοιξη» της Ρέιτσελ Κάρσον 

 

  Η αµερικάνικη φτελιά, ένα δέντρο που αποτελεί µέρος της ιστορίας χιλιάδων 

πόλεων και στολίζει τους δρόµους και τις πλατείες έχει πληγεί από µια αρρώστια τόσο 

σοβαρή που πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι όλες οι προσπάθειες να σωθούν τα δέντρα 

αυτά θα είναι άκαρπες τελικά.  

 Η αρρώστια αυτή της φτελιάς, ονοµάζεται ολλανδική και ήρθε στην Αµερική 

από την Ευρώπη µε τους κορµούς των δέντρων φτελιάς που εισάγονταν για τη 

βιοµηχανία των επίπλων. Την αρρώστια την προκαλεί ένας µύκητας. Η αρρώστια 

εξαπλώνεται από τα άρρωστα στα υγιή δέντρα µε τα σκαθάρια του φλοιού της φτελιάς. 

Έτσι αποφασίστηκε να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα ψεκασµών για την αντιµετώπισή της. 

Τη χρονιά που έγινε ο πρώτος ψεκασµός όλα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά. Την 

επόµενη άνοιξη οι κοκκινολαίµηδες που είναι µεταναστευτικά πουλιά επέστρεψαν ξανά 

στα παλιά τους ληµέρια. Σε λίγο άρχισαν να εµφανίζονται νεκρά και µισοπεθαµένα 

πουλιά µε συµπτώµατα όπως: έλλειψη ισορροπίας, τρεµούλες, σπασµοί κ.ά. Λίγα ήταν 

τα πουλιά που έβλεπε κανείς να αναλαµβάνουν τις συνηθισµένες δραστηριότητές τους 

για να βρουν τροφή ή να µαζεύονται στα συνηθισµένα µέρη που κούρνιαζαν. Λίγες 

φωλιές κτίστηκαν και εµφανίστηκαν πολύ µικρά πουλιά. 

 

Ερωτήσεις: 

 

Τι από τα παρακάτω µπορεί να εξηγήσει τους θανάτους των πουλιών; 

1.  Οι κοκκινολαίµηδες έπασχαν από µια αρρώστια του νευρικού συστήµατος;  

2.  Οι κοκκινολαίµηδες δηλητηριάστηκαν από το εντοµοκτόνο επειδή έτρωγαν τα 

φύλλα της φτελιάς; 

3.  Οι κοκκινολαίµηδες δηλητηριάστηκαν από το εντοµοκτόνο επειδή έτρωγαν 

σκουλήκια; 

 

Αφού συζητήσετε στην οµάδα σας για τη σωστή απάντηση και ανακοινώσετε 

τα αποτελέσµατα της συζήτησής σας διαβάστε τη συνέχεια της ιστορίας.  



Φύλλο εργασίας 6.1.2: Όλα συνδέονται µε όλα (ΙΙ) 
 

 

Η συνέχεια της ιστορίας: 

 

 Οι ψεκασµοί αφήνουν το δηλητήριο το οποίο σχηµατίζει ένα πολύ ανθεκτικό 

λεπτό στρώµα που οι βροχές δεν µπορούν να το ξεπλύνουν πάνω στα φύλλα και το 

φλοιό του δέντρου. Το φθινόπωρο τα φύλλα πέφτουν στο έδαφος συσσωρεύονται και 

σχηµατίζουν υγρά στρώµατα και αρχίζουν την αργή διαδικασία της ενσωµάτωσης στο 

χώµα. Σ’ αυτό το στάδιο βοηθά και η δουλειά των σκουληκιών που τρέφονται από τα 

άχρηστα φύλλα. Τρώγοντας λοιπόν τα φύλλα τα σκουλήκια καταπίνουν και το 

εντοµοκτόνο συσσωρεύοντάς το και αποθηκεύοντάς το στο σώµα τους. Πολλά από τα 

σκουλήκια πεθαίνουν. Αυτά όµως που επιζούν αποτελούν τροφή για τους 

κοκκινολαίµηδες. Αυτοί µε τη σειρά τους δηλητηριάζονται και ή πεθαίνουν ή παθαίνουν 

στείρωση.  

 

 

 Αφού µελετήσετε το παραπάνω κείµενο, να σχεδιάσετε στο φύλο εργασίας 

την τροφική αλυσίδα µέσα από την οποία εξηγείται η ελάττωση του πληθυσµού των 

κοκκινολαίµηδων. 



∆ραστηριότητα 6.2: Φυτοφάρµακα και εντοµοκτόνα  
 

 

����  1 ώρα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο του φύλλου εργασίας 6.2. 

 

2. Απαντούν στις ερωτήσεις 

 

3. Αναζητούν σε βιβλιογραφία ή σε συζητήσεις µε ειδικούς για εναλλακτικούς 

τρόπους αντιµετώπισης του δάκου. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλο εργασίας 6.2. 

Στόχοι: 

• Να διαπιστώσουν οι µαθητές τις σχέσεις που 

υπάρχουν µεταξύ των παραγόντων ενός 

οικοσυστήµατος 

• Να προβληµατιστούν για τις συνέπειες από 

τους αεροψεκασµούς καθώς και από την 

αλόγιστη χρήση των φυτοφαρµάκων και των 

εντοµοκτόνων 

• Να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους 

αντιµετώπισης των ασθενειών από τις οποίες 

απειλούνται οι καλλιέργειες 
 



Φύλλο εργασίας 6.2: Φυτοφάρµακα και εντοµοκτόνα 
 

 

Επιχείρηση αεροψεκασµοί δακοκτονίας  

 

Για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς ένα αεροπλάνο αεροψεκασµού 

άδειασε το ψεκαστικό του διάλυµα πάνω σε τρία κτήµατα κοντά σε ένα χωριό της 

Μεσσηνίας. Τα κτήµατα αυτά βρίσκονται µέσα σε µια ρεµατιά και αρδεύονται από ρηχά 

πηγάδια και στέρνες. Την εποχή εκείνη είχαν καλλιεργηθεί κηπευτικά. ∆ιάσπαρτα γύρω 

υπάρχουν αχλαδιές, συκιές, εσπεριδοειδή και άλλα. Επειδή κανένας αρµόδιος δεν 

ειδοποίησε τους κατοίκους του χωριού ώστε να προφυλαχθούν κινδύνεψαν και οι ίδιοι 

οι κάτοικοι επειδή µαγείρεψαν για φαγητό τα ραντισµένα κηπευτικά.  

 Υποψιάστηκαν όµως και πέταξαν τα µαγειρεµένα φαγητά όταν είδαν να 

πεθαίνουν τρεις κατσίκες που έφαγαν χορτάρι από τα κτήµατα και µία κότα και ένα 

κατσίκι που έφαγαν τα κοτσάνια από µπάµιες που µαγειρεύτηκαν. ∆ηλητηριάστηκαν 

επίσης και άλλα τέσσερα ζώα τα οποία µετά από µακροχρόνια θεραπεία επέζησαν.  

 Σαφή συµπτώµατα δηλητηρίασης παρουσιάστηκαν σε µια γυναίκα η οποία 

ξεφλουδίζοντας και τρώγοντας µια ντοµάτα στο κτήµα της ένοιωσε ναυτία και µετά από 

λίγο σπασµούς των εντέρων και διάρροια. Μια άλλη γυναίκα που έφαγε περίπου 

δεκαπέντε αχλάδια από το δέντρο παρουσίασε υπνηλία και διάρροια. Στα τρία αυτά 

κτήµατα βρέθηκε µια φουντουκιά µαραµένη και τα εξής νεκρά πουλιά: µία 

κουκουβάγια, δύο κοτσύφια, µία κίσα και δύο αηδόνια.  

Ν. Σ., Κτηνίατρος, Περιοδικό Βιοκαλλιέργειες, Καλαµάτα 

 

∆ιαβάστε το κείµενο και προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

 

Ερωτήσεις 

 

1. Αφού διαβάσετε το κείµενο να συζητήσετε τις συνέπειες των αεροψεκασµών µε 

δραστικές χηµικές ουσίες.  

2. Ποια στοιχεία του αγροτικού οικοσυστήµατος επηρεάστηκαν από τον 

αεροψεκασµό. 

3. Ποιες ήταν οι άµεσες και ποιες οι µακροπρόθεσµες συνέπειες;  

4. Να αναζητήσετε άλλους τρόπους καταπολέµησης του δάκου της ελιάς εκτός από 

τους αεροψεκασµούς.  

5. Τι προτάσεις µπορείτε να κάνετε για το παραπάνω θέµα. 



∆ραστηριότητα 6.3: Ποιος τρώει τα φυτοφάρµακα;  

 
         

���� 1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

Οι µαθητές διαβάζουν τα κείµενα του φύλλου εργασίας 6.3. και απαντούν στις 

ερωτήσεις. 

Στη συνέχεια τοποθετούν τις καρτέλες 6.3. στη σωστή θέση και συζητούν το 

φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης και τον τρόπο µε τον οποίο επηρεάζει την τροφική 

αλυσίδα. 

Στόχοι: 

• Να πληροφορηθούν οι µαθητές για τη ρύπανση που 

προκαλούν τα φυτοφάρµακα και τα εντοµοκτόνα  

• Να ενηµερωθούν για το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης 

και τις επιπτώσεις του στην τροφική αλυσίδα 

• Να προβληµατιστούν για την αλόγιστη χρήση των 

φυτοφαρµάκων. 

 

Απαιτούµενα υλικά 
Φύλλο εργασίας 6.3. 

Καρτέλες 6.3. 



Φύλλο εργασίας 6.3: Ποιος τρώει τα φυτοφάρµακα;  

 
Κείµενο Ι 

 

Τα φυτοφάρµακα και εντοµοκτόνα που χρησιµοποιούνται στη γεωργία είναι µια πηγή 

χηµικής ρύπανσης των νερών. Τα νερά που απορρέουν από τους αγρούς όπου έχουν 

χρησιµοποιηθεί αυτές οι ουσίες ρυπαίνουν τόσο τα υπόγεια όσο και τα επιφανειακά 

νερά. Ένα από τα προβλήµατα που συνδέεται µε τη χρήση τους είναι ότι οι 

µακροπρόθεσµες επιπτώσεις από αυτήν δεν είναι πάντα γνωστές. Για παράδειγµα το 

DDT, χρησιµοποιήθηκε για πολλά χρόνια πριν οι άνθρωποι ανακαλύψουν τις 

επιπτώσεις του στα πουλιά, τα ψάρια και τα υδρόβια φυτά. Ένα άλλο πρόβληµα είναι 

ότι χιλιάδες από τα προϊόντα αυτά, που περιέχουν περισσότερα από 600 ενεργά 

συστατικά, χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα, χωρίς να έχει διερευνηθεί κατά πόσον 

είναι ασφαλή. 

 

 

Κείµενο ΙΙ 

 

Η Εποχή των Φυτοφαρµάκων 

Τα φυτοφάρµακα µετά τη χρήση τους στα φυτά ή στο έδαφος υφίστανται µια σειρά 

διαδικασιών, φυσικών, χηµικών και βιολογικών και τότε αρχίζουν να ρυπαίνουν το 

έδαφος, τα νερά των ποταµών, των λιµνών και των θαλασσών και να εµφανίζονται σε 

επικίνδυνες συγκεντρώσεις στα τρόφιµα, το γάλα και τα λιπαρά µέρη του ανθρώπινου 

σώµατος... Υπάρχουν σήµερα αρκετές αποδείξεις ότι τα µόρια των περισσοτέρων 

παρασιτοκτόνων και κυρίως τα χλωριωµένα εντοµοκτόνα, διατηρούνται στο έδαφος και 

στο νερό για χρόνια ή δεκαετίες και ότι η συγκέντρωσή τους από τρισεκατοµµυριοστά 

στο υδάτινο περιβάλλον, µπορεί να βιοµεγεθυνθεί 10
5
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 φορές στους ιστούς των 

ασπονδύλων, ψαριών, πουλιών και θηλαστικών και να φθάσει σε εκατοµµυριοστά σε 

ζωντανά ζώα. 

Τ. Αλµπάνη, Η Νέα Οικολογία, Μάιος 1988, σ.27 

 

Ερωτήσεις: 

1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τη χρήση φυτοφαρµάκων και εντοµοκτόνων στην 

γύρω περιοχή ; 

2. Ποια προβλήµατα συνδέονται µε τη χρήση τους; 

3. Μπορείτε να σχεδιάσετε µια τροφική αλυσίδα που να δείχνει πως οι τοξικές 

ουσίες από τα φυτοφάρµακα εµφανίζονται στο γάλα και στον άνθρωπο; 

4. Πως µπορεί η ποσότητα των τοξικών ουσιών να βιοµεγεθυνθεί; 

 

• Για να απαντήσετε στην τελευταία ερώτηση προσπαθήστε να τοποθετήσετε τις 

καρτέλες 6.3. στη σωστή σειρά έτσι ώστε να σχηµατίζεται µια τροφική πυραµίδα. 

 



Καρτέλες 6.3: Βιοσυσσώρευση 

 
Τοποθετείστε τις καρτέλες στη σωστή σειρά έτσι ώστε να σχηµατίζεται µια τροφική 

πυραµίδα. Το κόκκινο τετραγωνάκι συµβολίζει την ποσότητα τοξικής ουσίας που έχει 

περάσει στο νερό µετά από ψεκασµούς µε εντοµοκτόνα ή φυτοφάρµακα στην 

περιοχή. 

 

Φύκη και

πλαγκτόν

Φύκη και

πλαγκτόν

Φύκη και

πλαγκτόν

Φύκη και

πλαγκτόν

Φύκη και

πλαγκτόν

Φύκη και

πλαγκτόν

Φύκη και

πλαγκτόν

Φύκη και

πλαγκτόν

Οστρακοειδή

µικρά ψάρια

Οστρακοειδή

µικρά ψάρια

Οστρακοειδή

µικρά ψάρια

Οστρακοειδή

µικρά ψάρια

Μεγάλα

ψάρια

Μεγάλα

ψάρια

Άνθρωπος

 



∆ραστηριότητα 6.4: Τι είναι ο ευτροφισµός;  
 

����  1 ώρα 
 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

 

1.  Ζητάµε από τους µαθητές να βάλουν στη σωστή σειρά τις καρτέλες 6.4. που 
αναφέρονται στη δηµιουργία του ευτροφισµού µιας λίµνης. 

2.  Στη συνέχεια τους ζητάµε να συζητήσουν τα αίτια που οδηγούν στον ευτροφισµό 
των υδάτινων οικοσυστηµάτων και τις συνέπειές του. 

 

Απαιτούµενα υλικά 

• Καρτέλες 6.4. 

Στόχοι: 

• Να ορίζουν οι µαθητές το φαινόµενο του 

ευτροφισµού 

• Να είναι σε θέση να απαριθµούν τα αίτια και 

τις συνέπειές του 

• Να προβληµατιστούν για την αλόγιστη χρήση 

λιπασµάτων στις καλλιέργειες. 
 



Καρτέλες 6.4: Τι είναι ο ευτροφισµός; 
 

Τα νιτρικά και  φωσφορικά άλατα 

εµπλουτίζουν τη λίµνη  και συµβάλλουν

 στην ανάπτυξη των φυκών.  

Όταν τα φύκη πεθαίνουν

αποσυντίθενται από βακτήρια που

καταναλώνουν οξυγόνο και το

διαλυµένο στη λίµνη οξυγόνο

ελαττώνεται.

Τα ψάρια τα οποία χρειάζονται

λιγότερο οξυγόνο αύξάνονται,

ενώ αυτά που απαιτούν

περισσότερο πεθαίνουν.

Οι θάνατοι των ψαριών

ελαττώνουν το οξυγόνο ακόµα

περισσότερο µέχρις ότου κανένα

ψάρι δεν µπορεί να επιβιώσει.

Η ποικιλία φυτών και ζώων

συνεχίζει να ελαττώνεται µέχρις

ότου η λίµνη είναι κατάλληλη

µόνο για βακτήρια που δεν

απαιτούν οξυγόνο.

νεκρά ψάρια

φύκη

νεκρά φύκη

 



∆ραστηριότητα 6.5: Τα λιπάσµατα και ο ευτροφισµός 

 

 

 

 
 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Οι µαθητές θα πειραµατιστούν για να διαπιστώσουν κατά πόσον τα λιπάσµατα 

που χρησιµοποιούνται στη γεωργία ευνοούν τον ευτροφισµό. 

1. Συλλέγουν δείγµατα από τρεις διαφορετικές λιµνούλες ή δεξαµενές µε στάσιµο 

νερό.  

2. Οι µαθητές εφοδιάζονται µε διαφανή 

πλαστικά κύπελλα τα οποία χωρίζουν σε 

επτά τριάδες. Αριθµούν τα κύπελλα της 

πρώτης τριάδας µε τον αριθµό 1, της 

δεύτερης µε δύο, κλπ. 

3. Στο πρώτο κύπελλο κάθε τριάδας (σύνολο 7 κύπελλα) προσθέτουν νερό από την 

πρώτη λιµνούλα, στο δεύτερο κύπελλο κάθε τριάδας (τα επόµενα 7 κύπελλα) 

προσθέτουν νερό από την δεύτερη λιµνούλα και στα υπόλοιπα 7 κύπελλα 

προσθέτουν νερό από την τρίτη λιµνούλα.  

4. Στα κύπελλα της 1ης τριάδας δεν προσθέτουν τίποτε άλλο. Σηµειώνουν από ποια 

λιµνούλα ή δεξαµενή είναι το δείγµα σε κάθε κύπελλο. Αυτά θα αποτελέσουν τα 

κύπελλα ελέγχου. 

5. Στα κύπελλα της 2ης τριάδας προσθέτουν 10 σταγόνες από το διάλυµα νιτρικού 

λιπάσµατος (Να παρασκευάσετε το διάλυµα του λιπάσµατος µε βάση τις οδηγίες 

του).  

6. Στα κύπελλα της 3ης τριάδας προσθέτουν 20 σταγόνες από το διάλυµα νιτρικού 

λιπάσµατος.  

7. Στα κύπελλα της 4ης τριάδας προσθέτουν 10 σταγόνες από το διάλυµα του 

φωσφορικού λιπάσµατος. 

8. Στα κύπελλα της 5ης τριάδας προσθέτουν 20 σταγόνες από το διάλυµα του 

φωσφορικού λιπάσµατος. 

Στόχοι: 

• Να διαπιστώσουν οι µαθητές την επίδραση των 

λιπασµάτων στο φαινόµενο του ευτροφισµού 

• Να αποκτήσουν ερευνητικές δεξιότητες 

• Να προβληµατιστούν για τις επιπτώσεις της 

ανάπτυξης της γεωργίας στα οικοσυστήµατα. 

• Να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους. 

����10 µέρες 

Απαιτούµενα υλικά 
∆είγµα από στάσιµα νερά από 2-3 

διαφορετικές περιοχές (λιµνούλες, 

δεξαµενές κλπ) 

Λίπασµα 2 ειδών (νιτρικό και 

φωσφορικό) 

21 ∆ιαφανή πλαστικά κύπελλα 

πλαστικά κουταλάκια 

Χαρτοπετσέτες, ετικέτες 

Φύλλο εργασίας 6.5. 

  7

     6

         5

              4

    3

        2

            1
Λ.α Λ.β Λ.γ

 



9. Στα κύπελλα της 6ης τριάδας προσθέτουν 5 σταγόνες από το ένα διάλυµα και 5 

σταγόνες από το άλλο διάλυµα. 

10. Στα κύπελλα της 7ης τριάδας προσθέτουν 10 σταγόνες από το ένα διάλυµα και 10 

σταγόνες από το άλλο διάλυµα. 

11. Σκεπάζουν τα κύπελλα µε µια χαρτοπετσέτα και τα τοποθετούν σε µέρος φωτεινό.  
12. Κάθε µέρα επί δέκα µέρος προσθέτουν τον ίδιο αριθµό σταγόνων σε κάθε 

κύπελλο.  

13. Φωτοτυπούµε το φύλλο εργασίας 6.5: «Λιπάσµατα και ευτροφισµός» και 

δίνουµε από ένα για κάθε λιµνούλα  

14. Κάθε µέρα παρατηρούν τις διαφορές στα κύπελλα και καταγράφουν τις 

παρατηρήσεις τους στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας.  
15. Οι µαθητές παρατηρούν ποιο από τα δύο λιπάσµατα ευνοεί περισσότερο τον 

ευτροφισµό και αν υπάρχει συνεργατική δράση των δύο λιπασµάτων;  



Φύλλο εργασίας 6.5: Λιπάσµατα και ευτροφισµός 

 

Λιµνούλα ........................ 

Αριθµός κυπέλλου 

Ηµέρα 1 2 3 4 5 6 7 

1η  

 

 

      

2η  

 

 

      

3η  

 

 

      

4η  

 

 

      

5η  

 

 

      

6η  

 

 

      

7η  

 

 

      

8η  

 

 

      

9η  

 

 

      

10η  

 

 

      

 



∆ραστηριότητα 6.6: Χρήσεις γης χθες και σήµερα 

 
         

 

����  2-3 εβδοµάδες 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

• Αναθέτουµε στους µαθητές µας µια έρευνα σύγκρισης της χρήσης γης που 

γινόταν σε παλιότερες εποχές και σήµερα στην περιοχή τους.  

• Οι µαθητές εργάζονται µε το χάρτη της περιοχής όπου από συνεντεύξεις µε 

παλαιούς κατοίκους και έρευνα σε αρχείο φωτογραφιών ή αεροφωτογραφιών 

σηµειώνουν τις χρήσεις γης σε παλαιότερες εποχές και τις συγκρίνουν µε τις 

σηµερινές.  

• Στη συνέχεια κάνουν µια καταγραφή των µεταβολών που υπέστη η περιοχή και 

ιεραρχούν τις µεταβολές ανάλογα µε την έκταση και τους ρυθµούς µε τους 

οποίους συνέβησαν. 

• Στη συνέχεια καταγράφουν ποια ήταν τα κυριότερα οικοσυστήµατα της περιοχής 

και θα µελετήσουν πως επηρεάστηκαν αυτά από τις µεταβολές αυτές.  

• Συζητούν για το ρόλο της γεωργίας στις µεταβολές αυτές. 

Στόχοι: 

• Να καταγράψουν οι µαθητές τις µεταβολές που υπέστη 

η περιοχή τους µέσα στο χρόνο 

• Να διαπιστώσουν τις αιτίες και τα αποτελέσµατα των 

µεταβολών αυτών 

• Να προβληµατιστούν για τις επιπτώσεις της ανάπτυξης 

της γεωργίας στα οικοσυστήµατα. 

• Να ασκηθούν στη χρήση χαρτών, αεροφωτογραφιών, 

κλπ. 

 

Απαιτούµενα υλικά 
Χάρτης της περιοχής 

παλιές φωτογραφίες ή 

αεροφωτογραφίες της 

περιοχής 

Σηµειωµατάρια, µολύβια 

 



∆ραστηριότητα 6.7: Μάντεψε το µέλλον 

 

���� 1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξαν από την προηγούµενη έρευνα οι 

µαθητές καταστρώνουν ένα χρονολόγιο πάνω στο οποίο τοποθετούν τις 

χρονολογίες- σταθµούς για την εξέλιξη της περιοχής τους.(Φύλλο εργασίας 6.7.) 

2. Το χρονολόγιο θα σταµατά στη χρονολογία που βρισκόµαστε σήµερα. Από το 

σηµείο αυτό θα ξεκινούν δύο γραµµές πάνω στις οποίες οι µαθητές θα 

τοποθετήσουν τις µελλοντικές χρονολογίες και θα φανταστούν δύο σενάρια:  

• το πρώτο θα είναι η αισιόδοξη εκδοχή που θα δείχνει τα µέτρα προστασίας των 

οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας που λαµβάνονται έτσι ώστε να µην 

αλλοιωθούν από την ανάπτυξη της γεωργίας. 

• το δεύτερο θα είναι η απαισιόδοξη εκδοχή που θα δείχνει να επιδεινώνεται η 

κατάσταση χωρίς να λαµβάνονται κάποια µέτρα προστασίας. 

 

1.  Οι µαθητές καλούνται να συζητήσουν ποιες προσωπικές δεσµεύσεις µπορούν να 

αναλάβουν για να επικρατήσει το πρώτο σενάριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 

• Να καταγράψουν οι µαθητές τις µεταβολές που υπέστη 

η περιοχή τους µέσα στο χρόνο 

• Να συζητήσουν για τις µεταβολές που αναµένονται στο 

µέλλον και να διακρίνουν αυτές που θα ωφελήσουν τη 

βιοποικιλότητα της περιοχής και αυτές που θα την 

βλάψουν 

• Να δεσµευθούν για ορισµένες ενέργειες που θα µπορούν 

να κάνουν στο µέλλον ως πολίτες. 

 

Απαιτούµενα υλικά 
Φύλλο εργασίας 6.7. 



Φύλλο εργασίας 6.7: Μάντεψε το µέλλον

Χθες

Σήµερα

Αισιόδοξο

αύριο

Απαισιόδοξο

αύριο  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

 
Τα τελευταία χρόνια, ο άνθρωπος προσπαθεί να ξαναπροσεγγίσει τη φύση από 

την οποία απότοµα αποξενώθηκε. Έτσι έχει εµφανίζεται µία τάση για οικοτουρισµό 

και ήπιες µορφές ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων. Περιοχές οι οποίες 

παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον είναι οι περιοχές που έχουν σηµαντική 

βιοποικιλότητα. Έτσι ευνοούνται δραστηριότητες όπως παρατήρηση πουλιών, και 

πεζοπορία µέσα από οριοθετηµένα µονοπάτια για την παρατήρηση και φωτογράφηση 

των διαφόρων φυτών και ζώων. Μπορεί έτσι µία περιοχή να αναπτυχθεί µε µοχλό την 

βιοποικιλότητα. Επίσης θα µπορέσουν οι µαθητές να µελετήσουν και τις αρνητικές 

επιπτώσεις του τουρισµού για µία περιοχή. 



 

∆ραστηριότητα 7.1: Ο τουρισµός 
 

 

����  1 ώρα 

Χώρος: Εργασία στην τάξη 

 

 

 

 

 
 

∆ιαδικασία: 
 

 

Οι µαθητές µέσα από τη διαδικασία του καταιγισµού ιδεών συνδέουν τη λέξη 

τουρισµός µε επαγγέλµατα, δράσεις, αντικείµενα που τους έρχονται στο νου. 

Ψάχνουν στο λεξικό και ασχολούνται µε την ετυµολογία της λέξης. Συζητούν σχετικά 

µε την προέλευση της λέξης και τη σηµασία της. Εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους µε 

την εύρεση µιας ή περισσοτέρων συνωνύµων λέξεων µε τη λέξη τουρισµός. 

Στόχοι: 

• Αναγνωρίζουν τη σηµασία της λέξης 

τουρισµός. 

• Συσχετίζουν τη λέξη τουρισµός µε εικόνες της 

καθηµερινής ζωής. 

• Αναφέρουν συνώνυµα της λέξης τουρισµός. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 7.1.1 

• Λεξικό 



 

Φύλλο εργασίας 7.1.1: Τι είναι ο τουρισµός; 

 
 

Γράψε στον ήλιο, όσες περισσότερες λέξεις σου έρχονται στο νου όταν ακούς τη λέξη 

τουρισµός. 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                               Τουρισµός 

 

 

 

 

 

 

 

Ψάξε στο λεξικό. Από πού προέρχεται και τι σηµαίνει η λέξη τουρισµός; 

 

 

 

Τουρισµός:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Φόρτωσε το καράβι µε λέξεις που έχουν περίπου την ίδια σηµασία µε τη λέξη 

τουρισµός. 

Π.χ. περιηγούµαι, περιπλανιέµαι, κτλ. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                τουρισµός 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ραστηριότητα 7.2: Τουρισµός και Ελλάδα 
 

 

����   1 ώρα 

Χώρος: Εργασία στην τάξη 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο. ∆ιαπιστώνουν ότι οι εισαγωγές είναι περισσότερες 

από τις εξαγωγές, γεγονός που συµβάλει στο αρνητικό ισοζύγιο της χώρας µας. Την 

εκροή συναλλάγµατος έρχεται να καλύψει ο τουρισµός ο οποίος είναι πραγµατικά για 

την Ελλάδα ένα είδος βιοµηχανίας χωρίς φουγάρα. Η σύνδεση των επαγγελµάτων 

που αναπτύσσονται γύρω από τον τουρισµό έρχεται να ενισχύσει αυτή την άποψη. 

Στόχοι: 

• Αναγνωρίζουν τη σηµασία του τουρισµού για 

την οικονοµία της Ελλάδας. 

• Απαριθµούν επαγγέλµατα που σχετίζονται µε 

τον τουρισµό. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 7.2.1 
 



 

Φύλλο εργασίας 7.2.1: Ο τουρισµός και η Ελλάδα 
 

 

Ο τουρισµός είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος στην Ελλάδα και αποτελεί την τρίτη 

σηµαντικότερη οικονοµική δραστηριότητα µετά τη γεωργία και τη βιοµηχανία, 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% του Α.Ε.Π. και απασχολώντας µέχρι και το 10% 

του συνολικού εργατικού δυναµικού της χώρας κατά τους θερινούς µήνες αιχµής, ενώ 

ουσιαστικότατη είναι η συναλλαγµατική συµβολή του στο ισοζύγιο αδήλων πόρων. 

Το 1995 λειτούργησαν περίπου 557.000 νόµιµες κλίνες πάσης φύσης ξενοδοχειακών 

καταλυµάτων (µε µέση πληρότητα 56,6%), όπου έγιναν συνολικά 51,3 εκατ. 

∆ιανυκτερεύσεις, από τις οποίες οι 38,8 εκατ. Αφορούσαν αλλοδαπούς και οι 12,5 

εκατ. Ηµεδαπούς τουρίστες. 

Τα ανωτέρω µεγέθη είναι στην πραγµατικότητα υποεκτιµηµένα, λόγω της µη 

καταγραφόµενης εκτεταµένης παραξενοδοχίας. 

 

                                                       Νέος Παγκόσµιος Άτλας, Ελλάδα – Κύπρος, τοµ. 12 

 

 

 

• ∆ιάβασε το κείµενο. Τι σηµαίνει ο τουρισµός για την οικονοµία της χώρας µας; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Πολλοί ισχυρίζονται: 

“Ο τουρισµός είναι βιοµηχανία χωρίς φουγάρα” 

Πώς καταλαβαίνεις τη φράση αυτή; Έχουν δίκιο ή άδικο; Γράψε την άποψή σου. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

• Γράψε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τον τουρισµό. 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

• Βρες, κόψε και φέρε ή ζωγράφισε κάποια γελοιογραφία σχετική µε τον τουρισµό. 



 

∆ραστηριότητα 7.3: Είδη τουρισµού 
 

 

����  4 ώρες 

Χώρος: Εργασία στην τάξη ή στη βιβλιοθήκη του σχολείου 

 

 

 

 

 

 

 
 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές επιλέγουν το είδος του τουρισµού που τους ενδιαφέρει. Φέρνουν εικόνες 

σχετικές µε το είδος τουρισµού που επέλεξαν. Συλλέγουν πληροφορίες γι΄ αυτό το 

είδος του τουρισµού και τις παρουσιάζουν στην τάξη. 

Στόχοι: 

• Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη τουρισµού 

που υπάρχουν. 

• Συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία 

σχετικά µε τα διαφορετικά είδη τουρισµού. 

• Κάνουν έρευνες και επεξεργάζονται τα 

δεδοµένα των ερευνών τους. 

• Παρουσιάζουν το αποτέλεσµα της εργασίας 

τους στην τάξη. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 7.3.1 

• Εφηµερίδες, περιοδικά 



 

Φύλλο Εργασίας 7.3.1: Είδη τουρισµού 
 

Πιο κάτω παρουσιάζονται διαφορετικά είδη τουρισµού: 

 

 

 

Τουρισµός αναψυχής 

Μορφωτικός τουρισµός 

Τουρισµός υγείας 

Τουρισµός άθλησης 

Τουρισµός περιπέτειας 

Τουρισµός τρίτης ηλικίας 

Τουρισµός χειµερινών σπορ 

Τουρισµός παραχείµασης 

Ορεινός τουρισµός 

Θαλάσσιος τουρισµός 

Θρησκευτικός τουρισµός 

Οικοτουρισµός 

Λαϊκός τουρισµός 

Κοινωνικός τουρισµός 

Αγροτουρισµός 

 

 

 

 

Επέλεξε µία από τις διαφορετικές µορφές τουρισµού. Ψάξε βρες µία εικόνα που να 

εκφράζει αυτό το είδος τουρισµού. Στη συνέχεια συµπλήρωσε την “ταυτότητα” του 

είδους τουρισµού που επέλεξες. 

 

 

 
Εικόνα 7.3.1 

Εικόνα 7.3.2 

Εικόνα 7.3.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Είδος τουρισµού:……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ κόλλησε ή ζωγράφισε κάποια εικόνα που αναφέρεται στο είδος τουρισµού που 

επέλεξες. 

 

 

 

Πού γίνεται:  

…………….……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Πότε γίνεται:  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

Ποιοι συµµετέχουν σ΄ αυτό το είδος τουρισµού:  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Για ποιο λόγο γίνεται:  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Τι προσφέρει αυτό το είδος του τουρισµού:  

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Σε ποιες περιοχές γίνεται: 

 ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Πώς επηρεάζεται η βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών:  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Τι θα πρέπει να προσέξει κανείς σ΄ αυτό το είδος τουρισµού ώστε και ο 

τουρισµός να αναπτυχθεί και η βιοποικιλότητα των περιοχών να µην 

καταστραφεί; 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… ……………………………………….. 



 

∆ραστηριότητα 7.4: Τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας και 

βιοποικιλότητα 
 

 

����   2 ώρες 

Χώρος: Εργασία στην τάξη ή στη βιβλιοθήκη του σχολείου 

 

 

 

 

 

 

 
 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές παρατηρούν τους τουριστικούς χάρτες της Ελλάδας. Εντοπίζουν περιοχές 

που έχουν αναπτυχθεί τουριστικά. Εξετάζουν τη βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών. 

Κάνουν συγκριτική µελέτη µέσα από φωτογραφίες ή κείµενα - όπου είναι δυνατό - 

σχετικά µε τη βιοποικιλότητα των περιοχών που αναπτύχθηκαν τουριστικά. 

Υποθέτουν για τα διαφορετικά είδη τουρισµού που µπορεί να συναντήσει κανείς στις 

διάφορες περιοχές της χώρας µας. Προτείνουν λύσεις όπου διακρίνουν ενέργειες του 

ανθρώπου που απειλούν τη βιοποικιλότητα µιας περιοχής. 

Στόχοι: 

• Εντοπίζουν στο χάρτη της Ελλάδας περιοχές 

που έχουν γνωρίσει τουριστική ανάπτυξη και 

που χαρακτηρίζονται από τη σηµαντική τους 

βιοποικιλότητα. 

• Σχολιάζουν αλλαγές που σηµειώνονται στη 

χλωρίδα και πανίδα ενός τόπου εξαιτίας του 

τουρισµού. 

• Προτείνουν λύσεις σε περιπτώσεις κακής 

διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 7.4.1 

• Τουριστικοί χάρτες της Ελλάδας. 



 

Φύλλο εργασίας 7.4.1: Τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας 

και βιοποικιλότητα 
 

Μελέτησε προσεκτικά έναν τουριστικό χάρτη. Ποιες περιοχές της Ελλάδας φαίνεται 

να έχουν αναπτυχθεί τουριστικά; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Ποιες από τις περιοχές αυτές παρουσιάζουν σηµαντική βιοποικιλότητα; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Ποιο είδος τουρισµού γίνεται στις περιοχές αυτές; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Γράψε θετικά και αρνητικά σηµεία που µπορεί να έχει η ανάπτυξη του τουρισµού για 

τη βιοποικιλότητα αυτών των περιοχών. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Σχολίασε τις φωτογραφίες που ακολουθούν. Τι θα πρέπει να προσέξει όταν 

αναπτύσσεται τουριστικά µια περιοχή µε σηµαντική βιοποικιλότητα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 Εικόνα 7.4.1                    Εικόνα 7.4.2 



 

∆ραστηριότητα 7.5: Τουριστική ανάπτυξη περιοχής του 

γεωγραφικού µας διαµερίσµατος 
 

 

����  6 ώρες 

Χώρος: Έρευνα πεδίου, επεξεργασία δεδοµένων στην τάξη. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές παρατηρούν τους τουριστικούς χάρτες του γεωγραφικού τους 

διαµερίσµατος. Εντοπίζουν περιοχές που έχουν αναπτυχθεί τουριστικά. Εξετάζουν τη 

βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών. Κάνουν συγκριτική µελέτη µέσα από 

φωτογραφίες ή κείµενα - όπου είναι δυνατό- σχετικά µε τη βιοποικιλότητα των 

περιοχών που αναπτύχθηκαν τουριστικά. Υποθέτουν για τα διαφορετικά είδη 

τουρισµού που µπορεί να συναντήσει κανείς στις διάφορες περιοχές του γεωγραφικού 

τους διαµερίσµατος. Προτείνουν λύσεις όπου διακρίνουν ενέργειες του ανθρώπου 

που απειλούν τη βιοποικιλότητα µιας περιοχής. 

Στόχοι: 

• Εντοπίζουν στο χάρτη του γεωγραφικού τους 

διαµερίσµατος, περιοχές που έχουν γνωρίσει 

τουριστική ανάπτυξη και που χαρακτηρίζονται 

από τη σηµαντική τους βιοποικιλότητα. 

• Σχολιάζουν αλλαγές που σηµειώθηκαν στη 

χλωρίδα και πανίδα του τόπου τους εξαιτίας 

του τουρισµού. 

• Προτείνουν λύσεις σε περιπτώσεις κακής 

διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

• Προτείνουν τρόπους ανάπτυξης περιοχών ώστε 

να µην απειλείται η βιοποικιλότητα του 

γεωγραφικού τους διαµερίσµατος. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 

7.5.4 

• τουριστικοί χάρτες του 

γεωγραφικού διαµερίσµατος  

• φωτογραφικές µηχανές  

• βιντεοκάµερες 



 

Φύλλο εργασίας 7.5.1: Μελέτη τουριστικής περιοχής του 

γεωγραφικού διαµερίσµατος 
 

 

Βρες στο χάρτη µια περιοχή του γεωγραφικού σου διαµερίσµατος που είναι 

τουριστικά ανεπτυγµένη. 

 

 

 

Συµπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Τόπος  

∆ιαφορετικές µορφές τουρισµού που 

αναπτύχθηκαν στην περιοχή που 

επέλεξες. 

 

 

 

 

Ξενοδοχειακές µονάδες  

 

 

Χώροι κάµπινγκ  

 

 

Συγκοινωνίες  

 

 

Ιστορικοί χώροι  

 

 

 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις  

 

 

 

 

Βιοποικιλότητα περιοχής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς επηρεάστηκε η βιοποικιλότητα της περιοχής από την ανθρώπινη παρέµβαση. 

Φέρε σχετικές φωτογραφίες. 

 



 

Θετικά στοιχεία  

 

 

 

 

 

 

Αρνητικά στοιχεία  

 

 

 

 

 

 

 

Πώς µπορούν να περιοριστούν τα αρνητικά στοιχεία; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Τι θα µπορούσες να κάνεις εσύ ώστε να προστατέψεις τη βιοποικιλότητα της 

περιοχής αυτής; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Σύλλεξε υλικό -όπου υπάρχει- ή δηµιούργησε υλικό σχετικό µε την προστασία και τη 

φροντίδα που πρέπει να δοθεί στη βιοποικιλότητα αυτής της περιοχής από τους 

τουρίστες. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 



 

Φύλλο εργασίας 7.5.2: Γράµµα στο νοµαρχιακό ή δηµοτικό 

συµβούλιο 
 

 

Παρατήρησε την εικόνα. Γράψε ένα γράµµα στο νοµαρχιακό ή δηµοτικό συµβούλιο. 

Ποιες ανθρώπινες παρεµβάσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής θα πρέπει να 

προσεχθούν. 

 

 
Εικόνα 7.5.1 
 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 



 

Φύλλο Εργασίας 7.5.3: Είσαι ξεναγός… 
 

 

Υπόθεσε ότι είσαι ξεναγός και κατατοπίζεις τουρίστες σχετικά µε το χώρο που θα 

επισκεφτούν. Τι θα τους έλεγες; Τι θα τους ζητούσες να προσέξουν σε σχέση µε τη 

βιοποικιλότητα του τόπου που θα επισκεφτούν; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Κάνε µια αφίσα στην οποία θα παροτρύνεις τους τουρίστες να προστατέψουν τη 

βιοποικιλότητα της περιοχής που πρόκειται να επισκεφτούν. 



 

Φύλλο εργασίας 7.5.4: ∆ιαφωνίες µε … επιχειρήµατα 
 

 

Προεργασία: 

 

Εντόπισε στο χάρτη του γεωγραφικού σου διαµερίσµατος µια περιοχή µε σηµαντική 

βιοποικιλότητα που δεν έχει αναπτυχθεί. 

 

Εξέτασε πώς η περιοχή αυτή θα µπορούσε να αξιοποιηθεί τουριστικά. 

 

Τι θα έπρεπε κάποιος να προσέξει ώστε να επηρεαστεί όσο το δυνατό λιγότερο 

γίνεται η βιοποικιλότητα της περιοχής αυτής; 

 

Κάνε χάρτη της περιοχής και σηµείωσε πάνω τις ανθρώπινες παρεµβάσεις και τον 

τρόπο προστασίας της βιοποικιλότητας.  

 

 

Εργασία: 

 

Η τάξη σου χωρίζεται σε οµάδες. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει ένα ρόλο. (π.χ. κάτοικοι 

που τάσσονται υπέρ της τουριστικής ανάπτυξης, κάτοικοι που τάσσονται κατά της 

τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρηµατίες (ξενοδόχοι, εστιάτορες, κτλ.), Οικολόγοι, 

Περιβαλλοντολόγοι. 

Σε συνεργασία µε την οµάδα σου προσπάθησε να πείσεις τους συµµαθητές σου 

σχετικά µε τη θέση σου. Προσπάθησε να χρησιµοποιήσεις όσο πιο πειστικά 

επιχειρήµατα γίνεται. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

ΚΑΙ  

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

Είναι γνωστή η απότοµη αύξηση των αστικών περιοχών, κυρίως µετά τον 

δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, µε αντίστοιχη αύξηση και της οικοδοµήσιµης έκτασης. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση της φυσικής βλάστησης µιας περιοχής και την 

αντίστοιχη µείωση σηµαντικών βιοτόπων. Ο αριθµός των ειδών φυτών και ζώων 

µειώθηκε δραστικά ενώ εµφανίστηκαν είδη που µπορούν να επωφελούνται από την 

παρουσία και τις δραστηριότητες του ανθρώπου.  



∆ραστηριότητα 8.1: Η φύση στην πόλη 
 

 

���� 1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Οι µαθητές διαβάζουν τα κείµενα του φύλλου εργασίας 8.1 και απαντούν στις 

ερωτήσεις. 

 

2. Συζητούν για τα πιθανά µέρη που µπορούν να συναντήσουν κάποια είδη χλωρίδας 

και πανίδας στην πόλη τους. 

 

3. Σχεδιάζουν ένα πρόγραµµα παρατήρησης ή µελέτης των ειδών αυτών ή 

4. σχεδιάζουν ένα πρόγραµµα δηµιουργίας ενός καταφυγίου άγριας ζωής στην πόλη 

τους. 

Στόχοι: 

• Να διεγερθεί το ενδιαφέρον των µαθητών για την 

ύπαρξη χλωρίδας και πανίδας στην πόλη 

• Να ενηµερωθούν για τους πιθανούς τόπους στους 

οποίους µπορούµε να συναντήσουµε τη χλωρίδα και 

πανίδα και να ερµηνεύσουν τους πιθανούς λόγους για 

τους οποίους συναντώνται στην πόλη. 

Απαιτούµενα υλικά 
Φύλλο εργασίας 8.1 



Φύλλο εργασίας 8.1: Η φύση στην πόλη 
 

Κείµενο Ι: 

 

Πανίδα και χλωρίδα έχουν προσαρµοστεί στην τσιµεντούπολη 

        Β. Παπαδηµητρίου 

Τα φυσικά οικοσυστήµατα 

Ανάµεσα στα εργοστάσια, κατά µήκος των µεγάλων λεωφόρων, στις ταράτσες των 

πολυκατοικιών, µέσα σε σιδηροδροµικούς σταθµούς, σπάνια είδη ζώων και πουλιών, 

βρίσκουν τις κατάλληλες συνθήκες για να ξεχειµωνιάσουν ή για να εγκατασταθούν σε 

µονιµότερη βάση. 

Στην πόλη του τσιµέντου... λογικά θα έπρεπε να είναι απαγορευτική η ανάπτυξη και 

επιβίωση οποιασδήποτε µορφής ζωής. Κι όµως, κάποια λιγοστά έστω, οικοσυστήµατα 

υπάρχουν ακόµη και µπορεί κανείς να παρατηρήσει: Το κυµατιστό πέταγµα µιας 

πεταλούδας, την τροµαγµένη φυγή µιας σαύρας στις ρωγµές κάποιου εγκαταλελειµµένου 

σπιτιού ή ακόµη ένα σπάνιο αρπακτικό που καθηµερινά µπορείς να το αντικρίσεις να 

πετά πάνω από τις κεραίες των πολυκατοικιών. Μπορεί να συναντήσει υγρότοπους στις 

κοίτες των ποταµών που φιλοξενούν ένα µεγάλο πληθυσµό αποδηµητικών πουλιών. 

Η Καθηµερινή, 17.3.1996 

 

 

Κείµενο ΙΙ: 

Ζώα και πουλιά του δάσους διαµένουν µόνιµα στην πόλη 

 

...τα αστικοποιηµένα άγρια ζώα χαίρουν της ανθρώπινης αγάπης στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες. Σε πολλές πόλεις της Γερµανίας έχουν καταγράψει τα άγρια ζώα 

που ζουν σ’ αυτές. Στην Ολλανδία οι δάσκαλοι υποχρεούνται σε ειδική εκπαίδευση επί 

οικολογικών θεµάτων των αστικών κέντρων. Τα ελβετικά σχολεία διαθέτουν 

υπαίθριους χώρους στους οποίους τα παιδιά µελετούν τη χλωρίδα και την πανίδα της 

περιοχής τους. Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι τυποποιηµένοι δηµόσιοι κήποι 

αντικαθίστανται σταδιακά από φυσικούς υπαίθριους χώρους... 

...Η εγκατάσταση των άγριων ζώων, που αρχικά ξεκίνησε από αποµακρυσµένα 

προάστια, εξοικείωσε σταδιακά τα ζώα αυτά µε τους ρυθµούς των πόλεων... Πολλοί 

ιδιοκτήτες σχεδιάζουν τους κήπους τους, έτσι ώστε να παρέχουν τροφή σε πουλιά ή 

µικρά θηλαστικά. Άλλοι πάλι, δανείστηκαν από τους Γερµανούς την ιδέα να εξοπλίζουν 

τις καµινάδες τους µε ράγες κατάλληλες για το πλέξιµο φωλιάς µεγάλων πτηνών...Οι 

αρχιτέκτονες ενθαρρύνονται στο σχεδιασµό κτισµάτων που θα προβλέπουν τη 

δυνατότητα κατασκευής φωλιάς ζώων. 

...Ο στόχος των περισσοτέρων αστικών κινηµάτων είναι η κατασκευή ενός µικρού 

καταφυγίου για άγρια ζώα στην περιφέρεια της πόλης, που να προσφέρει σε ενήλικες 

και µαθητές τη δυνατότητα άµεσης επαφής µε τα ζώα που ζουν εκεί. Τα καταφύγια αυτά 

δεν χρειάζεται να είναι ούτε µεγάλα ούτε ωραία. Μικροσκοπικά οικοσυστήµατα από 

υγρό χώµα και φράχτες επαρκούν πλήρως. Στο Λονδίνο και στις εγκαταλελειµµένες 



βιοµηχανικές περιοχές της περιφέρειάς του, έχουν εντοπισθεί περισσότεροι από 2000 

χώροι προσφερόµενοι για την κατασκευή τέτοιων καταφυγίων... 

Αποκλειστικότης National Geographic/ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  

Η Καθηµερινή, Κυριακή, 29 Αυγούστου 1993 

 

∆ιαβάστε τα δύο κείµενα και προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

Ερωτήσεις 

 

1. Σε ποια σηµεία µιας πόλης µπορεί να συναντήσει κανείς άγρια ζωή; 

2. Έχετε στην περιοχή σας ποτάµια, λόφους, άλση, πάρκα, αρχαιολογικούς χώρους, 

όπου µπορεί να συναντήσει κανείς άγρια ζωή; 

3. Έχετε προσέξει άγρια πανίδα µέσα στην πόλη σας; 

4. Ποια είδη έχετε παρατηρήσει;  

5. Να γίνει ένας κατάλογος και να προσθέσετε δίπλα στο κάθε είδος την περιοχή που 

το είδατε; 

6. Υποθέστε για ποιους λόγους συχνάζει το κάθε είδος στη συγκεκριµένη περιοχή. 

7. Τι συµβαίνει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης στο θέµα της άγριας ζωής µέσα στα 

αστικά κέντρα; 

8. Με ποιο τρόπο οι διάφοροι κάτοικοι ενθαρρύνουν την εγκατάσταση άγριας ζωής 

στην πόλη τους;  

9. Ποια είδη άγριας ζωής θα µπορούσαν να ζήσουν στην πόλη σας; Τι είδους 

βιότοπος θα χρειαζόταν για να µπορέσουν να ζήσουν εκεί; 

10.Σχεδιάστε ένα πρόγραµµα δηµιουργίας ενός χώρου καταφυγίου και µελέτης της 

άγριας ζωής στην πόλη σας. (Βλ. ∆ραστηριότητα 8.4: Μια όαση στην πόλη µας) 



∆ραστηριότητα 8.2: ∆εν είναι όλα ίδια 
 

 

���� 1 ώρα 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Οι µαθητές διαβάζουν το φύλλο εργασίας 8.2 και απαντούν στις ερωτήσεις. 

 

2. Συζητούν για τα πιθανά µέρη που µπορούν να συναντήσουν κάποια είδη χλωρίδας 

και πανίδας στην πόλη τους. 

 

3. Σχεδιάζουν ένα πρόγραµµα παρατήρησης ή µελέτης των διαφορετικών ειδών που 

παρουσιάζει κάποιο ζώο της πόλης τους (Γλάροι, πουλιά του πάρκου, χελώνες, 

σαλιγκάρια κλπ.) Βλέπε: ∆ραστηριότητα 8.3: Σε τι διαφέρουν; 

Στόχοι: 

• Να διεγερθεί το ενδιαφέρον των µαθητών για την 

ύπαρξη χλωρίδας και πανίδας στην πόλη  

• Να διαπιστώσουν την ποικιλία και τα διαφορετικά είδη 

που παρουσιάζει ένα συγκεκριµένο ζώο 

• Να διεγερθεί το ενδιαφέρον των µαθητών για τη µελέτη 

της ποικιλίας ειδών ενός ζώου της πόλης τους. 

Απαιτούµενα υλικά 
Φύλλο εργασίας 8.2 



Φύλλο εργασίας 8.2: ∆εν είναι όλα ίδια 
 

Τα πουλιά της παραλίας 

 

...Είναι αρχές Σεπτέµβρη και το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του. Στην παραλία 

κάποιοι ετοιµάζουν την εξέδρα για τη βραδινή εκδήλωση, ενώ εκατοντάδες 

Θεσσαλονικείς βολτάρουν πέρα δώθε χωρίς ίσως να αντιλαµβάνονται ότι οι γλάροι 

δίπλα τους είναι περισσότεροι από τη χθεσινή µέρα. Τώρα µετρώνται σε µερικές 

δεκάδες. Σιγά σιγά θα αυξάνονται και όταν έρθουν τα κρύα θα µετρώνται σε 

εκατοντάδες. 

Όπως και να έχει, αν οι περιπατητές δεν προσέχουν τον αριθµό τους, σίγουρα όλοι 

ξέρουν τουλάχιστον ότι υπάρχουν οι γλάροι. Όµως λίγοι γνωρίζουν ότι στην παραλία 

δεν εµφανίζεται ένα αλλά τρία διαφορετικά είδη ή ακόµη ότι δύο από αυτά 

εµφανίζονται µε... βάρδιες. Βέβαια αυτό είναι αρκετά δικαιολογηµένο, αφού µοιάζουν 

µεταξύ τους, καθώς είναι γενικά άσπροι µε γκρίζα ράχη. ΄Όµως ο ασηµόγλαρος (Larus 

cacchinans) είναι πολύ µεγαλύτερος από τους άλλους δύο (µεγάλος όσο µια κότα 

σχεδόν) και έχει κίτρινο ράµφος και πόδια. Επίσης το καλοκαίρι το κεφάλι τους γίνεται 

µαύρο ενώ το χειµώνα είναι άσπρο µε µια µόνο σκούρα κηλίδα σε κάθε αυτί. Ο 

µελανοκέφαλος γλάρος (Larus melanocephalus) φαίνεται σχεδόν λευκός όταν πετά, σε 

αντίθεση µε τον πιο σκουρόχρωµο καστανοκέφαλο γλάρο (Larus ridibundus). Ο 

τελευταίος είναι και ο πιο προσφιλής στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Είναι 

καιροσκόπο είδος, που αυξάνει παντού τους πληθυσµούς του, δηµιουργώντας καµιά 

φορά προβλήµατα σε άλλα είδη πουλιών. Επειδή είναι ανίκανος να πιάσει ψάρια που 

βρίσκονται µερικά εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του νερού, στην παραλία αρκείται 

να ψάχνει στις εκβολές των οχετών... 

...Παρόλη την αφθονία τους οι καστανοκέφαλοι δεν φωλιάζουν στην Ελλάδα και γι αυτό 

τον Απρίλιο θα έχουν φύγει σχεδόν όλοι για τις λίµνες του Βορρά. Εκεί θα συνεχίσουν 

την οµαδική ζωή τους, φωλιάζοντας σε αποικίες που πολλές φορές αριθµούν 

εκατοντάδες ζευγάρια. Τη θέση τους όµως στην παραλία θα έχουν πάρει οι 

µελανοκέφαλοι, που έχουν αρχίσει να εµφανίζονται από τα µέσα Φεβρουαρίου... 

...Ο µελανοκέφαλος έρχεται να γεννήσει εδώ για να καλύψει το κενό που αφήνει ο 

καστανοκέφαλος. Ο δεύτερος θα πάει να καλύψει µε τη σειρά του το χώρο στις 

βορειότερες λίµνες, που την άνοιξη γίνονται ξανά φιλόξενες. 

Ο µελανοκέφαλος είναι σχετικά σπάνιο είδος και η συχνή παρουσία του στην παραλία 

της Θεσσαλονίκης, οφείλεται στο ότι µια από τις µεγαλύτερες αποικίες του στον κόσµο 

βρίσκεται απέναντι, στην Αλυκή Κίτρους Πιερίας. Φωλιάζει επίσης στο ∆έλτα του 

Αξιού... 

...Ο ασηµόγλαρος αν και είναι κοινό είδος, δεν εµφανίζεται σε µεγάλους αριθµούς στην 

παραλία... 

...Οι νεαροί γλάροι έχουν λίγο πολύ καφετιά σηµάδια στο φτέρωµά τους που χάνονται 

σταδιακά κατά τη διάρκεια αρκετών χρόνων. Μην παραξενευτείτε λοιπόν, όταν ο 

γλάρος που θα δείτε δεν µοιάζει µ’ αυτούς που περιγράψαµε... 



Παναγιώτης Λατσούδης, Νέα Οικολογία, 89, Μάρτιος 1992, σσ.40-41, από τον Τρυποκάρυδο. 

Έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας/ Οµάδα Θεσσαλονίκης. 

 

Αφού διαβάσετε το άρθρο προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν. 

 

Ερωτήσεις 

 

1. Ποια είδη γλάρων µπορεί να παρατηρήσει κανείς στην παραλία της 

Θεσσαλονίκης; 

 

2. Ποια είναι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους; 

 

3. Εκτός από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά από ποια άλλα στοιχεία µπορούµε να 

διακρίνουµε τα είδη µεταξύ τους; 

 

4. Για ποιους λόγους ζουν τα πουλιά αυτά σε µια µεγαλούπολη όπως η 

Θεσσαλονίκη; 

 

5. Συζητείστε µεταξύ σας και αποφασίστε να µελετήσετε τα διαφορετικά είδη που 

παρουσιάζει ένα ζώο της περιοχής σας. (Γλάροι, πουλιά του πάρκου, χελώνες, 

σαλιγκάρια κλπ.) 



∆ραστηριότητα 8.3: Σε τι διαφέρουν; 

 

 

����  4 -5 εβδοµάδες 
 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Αφού οι µαθητές επιλέξουν το ζώο που θέλουν να µελετήσουν σηµειώνουν σε 

έναν χάρτη της πόλης τις περιοχές που αναµένουν να το δουν και να το 

παρατηρήσουν. 

 

2. Χωρίζονται σε οµάδες για φωτογράφηση, µαγνητοφώνηση, σχεδιασµό, 

παρατήρησης των συνηθειών, καταµέτρηση του αριθµού ατόµων από το κάθε 

είδος. 

 

3. Η κάθε οµάδα εφοδιασµένη µε τα απαραίτητα υλικά παρατηρεί τα είδη για 1-2 

εβδοµάδες. Καταγράφουν όλες τις πληροφορίες σχετικά µε το ζώο αυτό και τα 

είδη του.  

 

4. Συζητούν µε ειδικούς. Ψάχνουν σε βιβλία και κλείδες. Αναζητούν πληροφορίες 

στο διαδίκτυο. 

 

5. Συντάσσουν ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο για τα είδη που αναγνώρισαν και τις 

διαφορές που παρουσιάζουν, τις συνήθειες του καθενός τους εχθρούς του και την 

προοπτική προστασίας του στο αστικό περιβάλλον που το µοιράζουν στους 

µαθητές του σχολείου. 

Στόχοι: 

• Να µελετήσουν οι µαθητές τα διαφορετικά 

είδη που παρουσιάζει ένα συγκεκριµένο 

ζώο 

• Να διερευνήσουν τις συνθήκες ύπαρξης των 

ειδών αυτών στο αστικό περιβάλλον 

• Να ασκηθούν στην παρατήρηση. 

Απαιτούµενα υλικά 
Ανάλογα µε το ζώο που αποφάσισαν οι 

µαθητές να µελετήσουν : 

Για πουλιά 

κιάλια, κασετόφωνα 

φωτογραφικές µηχανές, 

σηµειωµατάρια, σχετικά βιβλία  

Για χερσαία πανίδα: 

Φωτογραφικές µηχανές, λαβίδες, 

βαζάκια ή σακουλάκια, 

σηµειωµατάρια, σχετικά βιβλία ή 

κλείδες 



∆ραστηριότητα 8.4: Μια όαση στην πόλη µας 

 

����  2-3 εβδοµάδες 
 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο του φύλλου εργασίας 8.4 και απαντούν στις 

ερωτήσεις 

2. Στη συνέχεια συζητούν αν υπάρχει στην πόλη τους µια παρόµοια περιοχή στην 

οποία καταφεύγουν κάποια είδη άγριας ζωής ή υπάρχουν κάποια δέντρα και φυτά. 

3. Αποφασίζουν να δράσουν για να προστατευθεί η περιοχή αυτή και να 

δηµιουργηθεί έτσι µια όαση µέσα στην πόλη τους. 

4. Έρχονται σε επαφή µε άλλους φορείς που εµπλέκονται για την προστασία της 

περιοχής αυτής. 

5. Ετοιµάζουν ενηµερωτικό φυλλάδιο στο οποίο τονίζουν τα οφέλη από την 

προστασία της περιοχής, καθώς και τους κινδύνους που την απειλούν και το 

µοιράζουν στους κατοίκους της περιοχής. 

Στόχοι: 

• Να εµπλακούν οι µαθητές σε µια 

διαδικασία προστασίας της άγριας ζωής 

και του πρασίνου µέσα στην πόλη 

• Να έρθουν σε επαφή µε άλλους φορείς 

• Να διαπιστώσουν τη δυνατότητα τους για 

παρέµβαση στο περιβάλλον τους. 

Απαιτούµενα υλικά 
Φύλλο εργασίας 8.4 



Φύλλο εργασίας 8.4: Μια όαση στην πόλη µας 

 
Ο µικρός υγρότοπος της Αθήνας 

 

...Ο υγρότοπος του Ιλισού, σε συνδυασµό µε την επιχωµατωµένη, άχτιστη παραλιακή 

ζώνη, δηµιουργεί έναν ιδανικό ενδιάµεσο σταθµό για πολλά µεταναστευτικά πουλιά. 

Στη διάρκεια ενός συνόλου εξήντα τεσσάρων επισκέψεων, παρατηρήθηκαν τουλάχιστον 

ογδόντα εννιά είδη πουλιών, ένας σχετικά µεγάλος αριθµός για µια τόσο µικρή περιοχή, 

περιτριγυρισµένη από την πόλη. Ο αριθµός των ατόµων ορισµένων ειδών είναι 

αξιοσηµείωτος, καθώς και η παρουσία πουλιών που είναι σπάνια στην Αττική ή και σ’ 

ολόκληρη την Ελλάδα. 

...Η µικρή αυτή όαση µέσα στην τσιµεντούπολη, εκτός από τη χρησιµότητά της ως 

καταφύγιου για τα πουλιά, προσφέρεται και για ορνιθολογικές παρατηρήσεις. Οι 

φυσιολάτρες της Αθήνας αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι της υπαίθρου έχουν εδώ την 

ευκαιρία να δουν άγρια πουλιά στο φυσικό τους περιβάλλον, χωρίς να κάνουν µεγάλες 

µετακινήσεις. Θα ήταν ευχής έργον το ∆έλτα του Ιλισού να κηρυχθεί προστατευόµενη 

περιοχή και να δηµιουργηθεί εκεί ένα «φυσικό πάρκο». 

∆υστυχώς αυτή τη στιγµή, καταστρέφεται η κοίτη και η παραλία, πράγµα που θα 

στερήσει τα άµοιρα πουλιά από το τελευταίο τους καταφύγιο στην περιοχή της Αθήνας. 

Και ακόµα, απαράδεκτο είναι το κυνήγι, από την ξηρά και από τις βάρκες, που γίνεται 

στην κατοικηµένη αυτή ζώνη. 

Ο ∆ήµος της Καλλιθέας, µε µικρή προσπάθεια και ελάχιστα έξοδα, θα µπορούσε να 

κάνει δώρο στους δηµότες του αλλά και σε όλους τους Αθηναίους αυτό το µικρό 

«πάρκο της φύσης», µε τις ψυχαγωγικές και µορφωτικές δυνατότητες που προσφέρει. 

Αυτό που χρειάζεται είναι να σταµατήσουν τα πολυδάπανα έργα διευθέτησης, να 

καθαριστεί ο τόπος από τα σκουπίδια και τα µπάζα και να φυτευτούν µερικά δέντρα. 

Και φυσικά πρέπει να βρεθεί τρόπος να σταµατήσει το κυνήγι. Σιγά σιγά θα µπορούσε 

να κατασκευασθεί και ένα µικρό ξύλινο παρατηρητήριο, απ’ όπου οι επισκέπτες θα 

έβλεπαν και θα φωτογράφιζαν τα πουλιά χωρίς να τα διώχνουν... 

Σταµάτης Ζόγκαρης, Νέα Οικολογία, 87,Ιανουάριος 1992,σ.35 

 

Ερωτήσεις 
 

1. Για ποιους λόγους ο συγγραφέας θεωρεί σηµαντικό τον υγρότοπο του Ιλισού; 

2. Από τι κινδυνεύει ο βιότοπος αυτός; 

3. Με ποιες παρεµβάσεις θα µπορούσε να αξιοποιηθεί η περιοχή αυτή; 

4. Υπάρχει στην πόλη σας µια παρόµοια περιοχή που κρίνετε ότι θα άξιζε να 

προστατευθεί και να αναδειχθεί; 

5. Αναζητείστε ποιες παρεµβάσεις θα µπορούσαν να γίνουν και ενηµερώστε τους 

αρµόδιους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής. 

 



∆ραστηριότητα 8.5: Καταγραφή χλωρίδας 

 
���� 3-4 ώρες 
 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Οι µαθητές επιλέγουν έναν χώρο πρασίνου και τον επισκέπτονται.  

 

2. Καταγράφουν τη χλωρίδα του χώρου µε τη µέθοδο του τετραγωνικού µέτρου*  

 

3. Κάθε φορά που τοποθετούν το τετράγωνο σε µια θέση µετρούν τον ακριβή αριθµό 

ατόµων από το κάθε είδος φυτού και σηµειώνουν στο φύλλο εργασίας. 

Επαναλαµβάνουν τις µετρήσεις 2 φορές τουλάχιστον 

 

4. Μετρούν τα είδη των φυτών** που βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο. Φυτά που 

βρίσκονται πάνω στην οριακή γραµµή του πλαισίου τα καταγράφουν µόνον όταν 

βρίσκεται το µεγαλύτερο µέρος τους εντός του πλαισίου (µεγαλύτερο απ' το 

µισό). Από το σύνολο των ατόµων όλων των τετραγώνων βρίσκουν τα 

επικρατούντα είδη.  

 

5. Προσπαθούν να αναγνωρίσουν, µε τη βοήθεια βιβλίων, κλειδών ή ειδικών 

(βοτανικών, γεωπόνων, φυσιοδιφών κτλ), τα φυτά που συνέλεξαν και τα 

ταξινοµούν. 

 

6. Κατατάσσουν το κάθε είδος σε µια κλίµακα ανάλογα µε το ποσό συχνά 

εµφανίζεται: επικρατές, άφθονο, συχνό, όχι πολύ συχνό, σπάνιο.  

 

                                                           
*
 Τα σηµεία που θα τοποθετήσετε το τετράγωνο πρέπει να επιλέγονται µε τυχαίο τρόπο. Ένας απλός τρόπος είναι 
να ρίχνει ένας µαθητής ένα χρωµατιστό αντικείµενο πίσω από την πλάτη του και  εκεί που πέφτει το  αντικείµενο 

να τοποθετείτε τη µία γωνία του τετραγώνου 
**
 Για όσα φυτά δεν γνωρίζουµε παίρνουµε δείγµατα απ' αυτά και τα τοποθετούµε ανάµεσα σε σελίδες παλιών  
βιβλίων. Τα καταχωρούµε στον πίνακα µε ένα προσωρινό όνοµα π.χ. φυτό Α 

 

Απαιτούµενα υλικά 
• Ένα τετράγωνο πλαίσιο εµβαδού 1 

m
2
 (όπως αυτό που χρησιµοποιούν 

οι µαθηµατικοί στο σχολείο) ή 

σπάγκος µήκους 4 m  

• τέσσερα µικρά πασσαλάκια ή 

µεγάλα καρφιά.,  

• παλιά βιβλία, σελοτέιπ, µολύβια, 

µπλοκ 

• φύλλο εργασίας 8.5. 

Στόχοι: 

• Να γνωρίσουν οι µαθητές την ποικιλία της 

χλωρίδας ακόµα και στην πόλη. 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες: για να κάνουν 

παρατηρήσεις και µετρήσεις, να ταξινοµούν, 

να αρχειοθετούν. 

• Να εκτιµήσουν τη φύση µέσα απ’ την 

ποικιλοµορφία της και την απλότητά της. 



7. Φτιάχνουν µικρές συλλογές από φυτά (βλαστούς, φύλλα, άνθη, καρπούς, σπόρους 

κτλ). Τις συλλογές αυτές τις εκθέτουν µόνιµα σε ένα χώρο του σχολείου ή στην 

τελική παρουσίαση της εργασίας ή φωτογραφίζουν το χώρο και τα φυτά και 

κάνουν έκθεση φωτογραφίας. 

 

8. Σκέφτονται τρόπους ώστε το πράσινο της περιοχής να αναβαθµιστεί 

 



Φύλλο εργασίας 8.5: Καταγραφή χλωρίδας 
 (Συµπληρώνεται στο πεδίο και στην τάξη) 

 

 

 

Ηµεροµηνία .....................              ΠΕΡΙΟΧΗ (ή σταθµός) .................. 

Προσανατολισµός ..............                    Είδος εδάφους .................... 

Βλάστηση:   πυκνή  �  µέτρια     �  αραιή   �   καθόλου  � 
 

∆όµηση:      πυκνή   �   µέτρια    �  αραιή   �    καθόλου  � 
 
α/α Είδος φυτού  αριθµ. Είδος φυτού  αριθµ. Είδος φυτού  αριθµ. 

 

1 

      

 

2 

      

 

3 

      

 

4 

      

 

5 

      

 

6 

      

 

7 

      

 

8 

      

 

9 

      

 

10 

      

 

11 

      

 

12 

      



∆ραστηριότητα 8.6: Φυτική κάλυψη 

 

����  2 ώρες στο πεδίο  

         1 ώρα στην τάξη 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Οι µαθητές επιλέγουν ένα χώρο πρασίνου και τον επισκέπτονται.  

 

2. Υπολογίζουν το ποσοστό της φυτικής κάλυψης του χώρου µε τη µέθοδο του 

τετραγωνικού µέτρου 
*
. 

 

3. Σε χιλιοστοµετρικό χαρτί σχεδιάζουν το τετραγωνικό µέτρο σε κλίµακα ή 

χρησιµοποιούν το φύλλο εργασίας 8.6. «Φυτική κάλυψη». 

 

4. Κάθε φορά που τοποθετούν το τετράγωνο σε µια θέση αποτυπώνουν στο χαρτί 

την επιφάνεια που είναι καλυµµένη µε φυτά. 

 

5. Αφού συγκεντρώσουν αρκετό αριθµό τετραγώνων, υπολογίζουν την επί τοις 

εκατό καλυµµένη µε φυτά επιφάνεια.  

 

6. Μπορούν να συσχετίσουν τα αποτελέσµατα µε διάβρωση του εδάφους, µε 

παραµέληση ή µε τη χρήση λιπασµάτων. 

 

7. Μετά από συζήτηση µε ειδικούς (π.χ. γεωπόνο), αν διαπιστώσουν ότι υπάρχει 

πρόβληµα, σκέπτονται και προτείνουν λύσεις.  

 

8. Προτείνουν τρόπους ώστε το πράσινο της περιοχής αυτής να συντηρηθεί ή να 

αναβαθµιστεί. 

                                                           
*
 Τα σηµεία που θα τοποθετήσετε το τετράγωνο πρέπει να επιλέγονται µε τυχαίο τρόπο. Ένας απλός τρόπος είναι 
να ρίχνει ένας µαθητής ένα χρωµατιστό αντικείµενο πίσω από την πλάτη του και  εκεί που πέφτει το  αντικείµενο 

να τοποθετείτε τη µία γωνία του τετραγώνου. 

Στόχοι: 

• Να γνωρίσουν οι µαθητές την ποικιλία της 

χλωρίδας ακόµα και στην πόλη. 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες: για να κάνουν 

παρατηρήσεις και µετρήσεις, να ταξινοµούν, 

να αρχειοθετούν.  

• Να εκτιµήσουν τη φύση µέσα απ’ την 

ποικιλοµορφία της και την απλότητά της. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Ένα τετράγωνο πλαίσιο εµβαδού 1 

m
2
 ή σπάγκος µήκους 4 m  

• τέσσερα µικρά πασσαλάκια ή 

µεγάλα καρφιά.,  

• µικρά χρωµατιστά αντικείµενα,  

• µολύβια, µπλοκ 

• φύλλο εργασίας 8.6: Φυτική 

κάλυψη 



Φύλλο Εργασίας 8.6. : Φυτική κάλυψη 
 

 

 

                     Παράδειγµα: 

Είναι καλυµµένα περίπου 30 τετράγωνα, 

άρα η φυτική κάλυψη είναι περίπου 30%. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α  

 

         

Β  

 

         

Γ  

 

         

∆  

 

         

Ε  

 

         

Ζ  

 

         

Η  

 

         

Θ  

 

         

Ι  

 

         

Κ  

 

         

      



∆ραστηριότητα 8.7: Μετρώ τα δέντρα και τους θάµνους 
 

���� 2 -3 ώρες 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

1. Οι µαθητές επιλέγουν ένα χώρο πρασίνου και τον επισκέπτονται.  

2. Χαρτογραφούν το χώρο µε µετροταινία και πυξίδα και αποτυπώνουν στο χαρτί µε 

κατάλληλη κλίµακα.  

 

Η καταγραφή των δέντρων και θάµνων µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 

α) Αν η περιοχή δεν έχει µεγάλη έκταση γίνεται απ΄ ευθείας καταµέτρηση των 

δέντρων και των θάµνων. 

 

β) Αν η περιοχή έχει µεγάλη έκταση:  

1. ∆ένουν στην άκρη του πασσάλου το σκοινί των 5 µέτρων. Μπήγουν τον πάσσαλο 

σε ένα σηµείο. 

2. Κρατούν µε το χέρι την ελεύθερη άκρη του σκοινιού και κάνουν έναν κύκλο 

µετρώντας τα δέντρα και τους θάµνους που µένουν µέσα στον κύκλο. Με τον 

τρόπο αυτό βρίσκουν τον αριθµό και τα είδη που υπάρχουν σε 80 τετραγωνικά 

µέτρα, περίπου.(πr
2
 = 3,14. 5 .5 = 80) 

3. Επαναλαµβάνουν τη διαδικασία µπήγοντας τον πάσσαλο σε απόσταση 30 

βηµάτων κάθε φορά.  

4. Αφού επαναλάβουν αρκετές φορές, υπολογίζουν τον µέσο όρο δέντρων και 
θάµνων που περιέχονται σε 80 τετραγωνικά µέτρα  

5. Μπορούν τώρα να υπολογίσουν πόσα δέντρα και θάµνοι υπάρχουν σε 1000 

τετραγωνικά µέτρα. 

6. Καταγράφουν τα 2 επικρατέστερα είδη δέντρων και θάµνων της περιοχής. 

7. Μπορούν ακόµα να µετρήσουν το ύψος των δέντρων σε µερικούς κύκλους και να 

υπολογίσουν το µέσο ύψος των δέντρων της περιοχής. 

 

• Επιλέγουν κατάλληλο συµβολισµό για τα δέντρα και τους θάµνους και γεµίζουν 

το χάρτη της περιοχής ανάλογα µε την πυκνότητα που έχουν υπολογίσει. 

• Μπορούν να συγκρίνουν δύο ή περισσότερες περιοχές που βρίσκονται µακριά η 

µία από την άλλη και να σκεφθούν τους λόγους που δεν παρουσιάζουν την ίδια 

 Στόχοι: 
• Να γνωρίσουν οι µαθητές την ποικιλία της 

χλωρίδας ακόµα και στην πόλη. 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες: για να κάνουν 

παρατηρήσεις και µετρήσεις, να ταξινοµούν, να 

χαρτογραφούν ένα χώρο µε απλά µέσα 

Απαιτούµενα υλικά 

• Μέτρο ή µετροταινία,  

• πυξίδα 

• χαρτί Α3 

• ένας πάσσαλος,  

• σκοινί µήκους πέντε 

µέτρων,  

• Φύλλο εργασίας 8.7.: 

Μετρώ τα δέντρα και 

τους θάµνους 



πυκνότητα βλάστησης. (Απόσταση από κατοικηµένη περιοχή, εκδήλωση 

πυρκαγιάς στα προηγούµενα χρόνια κλπ.) 



Φύλλο εργασίας 8.7: Μετρώ τα δέντρα και τους θάµνους 

 

Ηµεροµηνία .....................              ΠΕΡΙΟΧΗ (ή σταθµός) .................. 

Προσανατολισµός ..............                    Είδος εδάφους .................... 

Βλάστηση:   πυκνή  �  µέτρια     �  αραιή   �   καθόλου  � 
 

∆όµηση:      πυκνή   �   µέτρια    �  αραιή   �    καθόλου  � 
 
 

 Είδος δέντρων 
 

 

Αριθµός  

 

 Είδος θάµνων 
 

 

Αριθµός  

1. 

 

 

 1.  
 

 

2. 

 

 

 2.  
 

 

3. 

 

 

 3.  
 

 

4. 

 

 

 4.  
 

 

5. 

 

 

 5.  
 

 

6. 

 

 

 6.  
 

 

7. 

 

 

 7.  
 

 

8. 

 

 

 8.  
 

 

9. 

 

 

 9.  
 

 

10. 

 

 

 

 10.  
 

 



∆ραστηριότητα 8.8: Καταγραφή πανίδας 

 

����1 εβδοµάδα 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

1. Οι µαθητές επιλέγουν ένα χώρο όπου πιστεύουν ότι θα βρουν διάφορα είδη 

πανίδας (πάρκο, άλσος, δασάκι,) και τον επισκέπτονται. 

 

Ευµεγέθη ζώα 

 

2. Παρατηρούν και καταγράφουν τους ευµεγέθεις οργανισµούς όπως χελώνες, σαύρες 

κτλ. Παρατηρούν τα αποτυπώµατα των ζώων (κελύφη, φτερά, οστά και άλλα 

υπολείµµατα, ακόµα και περιττώµατα). 

 

Πουλιά 

 

3. Παρατηρούν τα πουλιά µε κιάλια ή µε γυµνό µε µάτι. Με την παρατήρηση κάποιων 

χαρακτηριστικών των πουλιών (φτερώµατος, πετάγµατος κλπ) προσπαθούν να τα 

αναγνωρίσουν µέσα από ειδικά βιβλία. 

Ηχογραφούν τις φωνές τους και µε τη βοήθεια ειδικών ή απλών ανθρώπων 

που έχουν τέτοιες γνώσεις προσπαθούν να τα αναγνωρίσουν. 

 

����Οι καλύτερες ώρες για την παρατήρηση των πουλιών είναι νωρίς την αυγή και 

αµέσως µετά τη δύση. Η κατάλληλη εποχή είναι η άνοιξη, το καλοκαίρι και το 

φθινόπωρο.  

����Η παρατήρηση πρέπει να γίνει από λίγους µαθητές και όχι από µεγάλη οµάδα για να 

υπάρχει ησυχία. 

����Οι παρατηρητές βρίσκουν µια κρυψώνα, καµουφλάρονται και κάνουν όσο το 

δυνατό λιγότερες κινήσεις και θορύβους. 

Στόχοι: 

• Να γνωρίσουν οι µαθητές την ποικιλία της 

πανίδας ακόµα και στην πόλη. 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες: για να κάνουν 

παρατηρήσεις και µετρήσεις, να ταξινοµούν, 

να αρχειοθετούν.  

• Να εκτιµήσουν τη φύση µέσα απ’ την 

ποικιλοµορφία της και την απλότητά της. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Χαρτιά, µολύβια  

• Κιάλια, Μαγνητόφωνο, Βιβλίο 

για πουλιά 

• Μικρά ποτηράκια , γυάλινα 

βαζάκια, λαβίδες, 

• Στερεοσκόπιο ή φακός 

• Φύλλο εργασίας 8.8.1.: 

καταγραφή ορνιθοπανίδας 

• Φύλλο εργασίας 

8.8.2.Καταγραφή 

εδαφοπανίδας 

• Φύλλο εργασίας 8.8.3. 

Αρθρόποδα, µαλάκια, έντοµα 



����Αν στην περιοχή υπάρχουν αρκετά πουλιά ίσως αξίζει τον κόπο να κατασκευάσουν 

οι µαθητές µία κρυψώνα µε κλαδιά και φύλλα δέντρων. 

����Η παρατήρηση πουλιών απαιτεί αρκετή υποµονή. 

 

Αρθρόποδα, ασπόνδυλα, µαλάκια 

 

4. Ανασηκώνουν µε προσοχή πέτρες ή πεσµένους κορµούς δέντρων. Με λαβίδες 

παίρνουν δείγµατα και τοποθετούν σε µικρά βαζάκια. 

 

5. Ετοιµάζουν µικρές παγίδες από ποτηράκια 

ή βαζάκια και τις τοποθετούν σε µικρές 

λακκούβες µέσα στο έδαφος.
*
 Αφήνουν τις 

παγίδες ένα βράδυ και στη συνέχεια 

συγκεντρώνουν όλα τα δείγµατα και 

παρατηρούν τους οργανισµούς στο 

στερεοσκόπιο ή µε το φακό.  

 

 

 

 

 

6. Χτυπούν ελαφρά µε ένα µικρό ραβδάκι τα φυλλώµατα των δέντρων αφού έχουν 

τοποθετήσει από κάτω ένα λευκό σεντόνι. Συλλέγουν ή απλά παρατηρούν τα έντοµα 

που θα πέσουν στο χαρτί και προσπαθούν να τα αναγνωρίσουν. 

 

Ζωή στο έδαφος 

 

7. Παίρνουν ένα δείγµα φυλλοστρωµνής και χούµου. Προσπαθούν να εντοπίσουν 

µικρά ζωάκια ανάµεσα στα φύλλα και στο χούµο. Τα παρατηρούν στο στερεοσκόπιο.  

 

8. Μπορούν να αναγνωρίσετε κάποια είδη από ειδικές κλείδες ή µε τη βοήθεια 

ειδικών.  

                                                           
*
 Καλό είναι να τοποθετήσετε µε φειδώ τις παγίδες ώστε να µην διαταράσσονται οι πληθυσµοί και να µην 
βλάπτονται τα ζώα. Αν  είναι δυνατόν µετά την αναγνώριση και την καταγραφή οι οργανισµοί αφήνονται 
ελεύθεροι στον τόπο που τους συλλέξαµε. 

 

Παγίδα 

     

 



Φύλλο εργασίας 8.8.1: Ορνιθοπανίδα 
(Συµπληρώνεται στο πεδίο και στην τάξη) 

 

 

Ηµεροµηνία .....................              ΠΕΡΙΟΧΗ (ή σταθµός) .................. 

Προσανατολισµός ..............                    Είδος εδάφους .................... 

Βλάστηση:   πυκνή  �  µέτρια     �  αραιή   �   καθόλου  � 
 

∆όµηση:      πυκνή   �   µέτρια    �  αραιή   �    καθόλου  � 
 
Περιγραφή Ευρήµατα 

Φτερό      Κέλυφος αυγού       ήχος 

Είδος 

πουλιού 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    



Φύλλο εργασίας 8.8.2: Εδαφοπανίδα 
(Συµπληρώνεται στο πεδίο και στην τάξη) 

 

 

Ηµεροµηνία    .....................              ΠΕΡΙΟΧΗ (ή σταθµός) .................. 

Προσανατολισµός ..............                    Είδος εδάφους .................... 

Βλάστηση:   πυκνή  �  µέτρια     �  αραιή   �   καθόλου  � 

 

∆όµηση:      πυκνή   �   µέτρια    �  αραιή   �    καθόλου  � 

ποσότητα δείγµατος σε γραµµάρια .................... 

Σύσταση δείγµατος: (χώµα, φύλλα, κοπριά, πευκοβελόνες κλπ) 

.................................................................................................... 

 
Αύξων 

αριθµός 
Είδη που βρέθηκαν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύλλο εργασίας 8.8.3: Έντοµα, άλλα Αρθρόποδα, Μαλάκια κλπ. 
(Συµπληρώνεται στο πεδίο και στην τάξη) 

 

 
 

Ηµεροµηνία    .....................              ΠΕΡΙΟΧΗ (ή σταθµός) .................. 

Προσανατολισµός ..............                    Είδος εδάφους .................... 

Βλάστηση:   πυκνή  �  µέτρια     �  αραιή   �   καθόλου  � 

 

∆όµηση:      πυκνή   �   µέτρια    �  αραιή   �    καθόλου  � 

 

 
Αύξων 

αριθµός 
      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      



∆ραστηριότητα 8.9: Η πόλη µου χθες και σήµερα 

 
 

 

����  2-3 εβδοµάδες 
 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

• Αναθέτουµε στους µαθητές µας µια έρευνα σύγκρισης της οικιστικής 
ανάπτυξης στην πόλη τους σε παλιότερες εποχές και σήµερα.  

• Οι µαθητές εργάζονται µε το χάρτη της περιοχής όπου από 
συνεντεύξεις µε παλαιούς κατοίκους και έρευνα σε αρχείο 

φωτογραφιών ή αεροφωτογραφιών σηµειώνουν την οικιστική 

ανάπτυξη σε παλαιότερες εποχές και τις συγκρίνουν µε την σηµερινή.  

• Στη συνέχεια καταγράφουν ποια ήταν τα κυριότερα οικοσυστήµατα 
της περιοχής και µελετούν πως επηρεάστηκαν αυτά από την οικιστική 

ανάπτυξη της περιοχής.  

Στόχοι: 

• Να καταγράψουν οι µαθητές τις µεταβολές που υπέστη 

η πόλη τους µέσα στο χρόνο 

• Να διαπιστώσουν τις αιτίες και τα αποτελέσµατα των 

µεταβολών αυτών 

• Να προβληµατιστούν για τις επιπτώσεις της οικιστικής 

ανάπτυξης στα οικοσυστήµατα. 

• Να ασκηθούν στη χρήση χαρτών, αεροφωτογραφιών, 

κλπ. 

Απαιτούµενα υλικά 
• Χάρτης της περιοχής 

• παλιές φωτογραφίες 

ή αεροφωτογραφίες 

της περιοχής 

• Σηµειωµατάρια, 

µολύβια 



∆ραστηριότητα 8.10: Πρόβλεψη για το µέλλον της πόλης 

µου 

 
 

���� 2 ώρες 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 

 

1. Με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξαν από την προηγούµενη έρευνα οι 

µαθητές καταστρώνουν ένα χρονολόγιο πάνω στο οποίο τοποθετούν τις 

χρονολογίες- σταθµούς για την εξέλιξη της πόλης τους (Φύλλο εργασίας 8.10.: 

Πρόβλεψη για το µέλλον της πόλης µου) 

 

2. Το χρονολόγιο θα σταµατά στη χρονολογία που βρισκόµαστε σήµερα. Από το 

σηµείο αυτό θα ξεκινούν δύο γραµµές πάνω στις οποίες οι µαθητές θα 

τοποθετήσουν τις µελλοντικές χρονολογίες και θα φανταστούν δύο σενάρια:  

• το πρώτο θα είναι η αισιόδοξη εκδοχή που θα δείχνει τα µέτρα προστασίας των 

οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας που λαµβάνονται έτσι ώστε να µην 

αλλοιωθούν από την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. 

• το δεύτερο θα είναι η απαισιόδοξη εκδοχή που θα δείχνει να επιδεινώνεται η 

κατάσταση χωρίς να λαµβάνονται κάποια µέτρα προστασίας. 

 

3.  Οι µαθητές καλούνται να συζητήσουν ποιες προσωπικές δεσµεύσεις µπορούν να 

αναλάβουν για να επικρατήσει το πρώτο σενάριο. 

 

 

 

Στόχοι: 

• Να καταγράψουν οι µαθητές τις µεταβολές που υπέστη 

η πόλη τους µέσα στο χρόνο 

• Να συζητήσουν για τις µεταβολές που αναµένονται στο 

µέλλον και να διακρίνουν αυτές που θα ωφελήσουν τη 

βιοποικιλότητα της περιοχής και αυτές που θα την 

βλάψουν 

• Να δεσµευθούν για ορισµένες ενέργειες που θα µπορούν 

να κάνουν στο µέλλον ως πολίτες. 

Απαιτούµενα υλικά 
Φύλλο εργασίας 8.10: 

Πρόβλεψη για το µέλλον 

της πόλης µου 





Φύλλο εργασίας 8.10: Πρόβλεψη για το µέλλον της πόλης

Χθες

Σήµερα

Αισιόδοξο
αύριο

Απαισιόδοξο
αύριο



Μονοήµερο Πρόγραµµα για ΚΠΕ ή για σχολείο  

Η βιοποικιλότητα στην πόλη 

 
Α. Στην τάξη : 1- 2 ώρα 
 
1. Οι µαθητές διαβάζουν το άρθρο της δραστηριότητας 8.4. και απαντούν στις 

ερωτήσεις. 

 

2. Εξηγούµε στους µαθητές ότι θα επιχειρήσουµε µια καταγραφή των διαφορετικών 
ειδών φυτών και ζώων που υπάρχουν στην πόλη µας ακολουθώντας µια 

συγκεκριµένη διαδροµή. Η διαδροµή έχει επιλεγεί προηγουµένως από µας. 

Σχεδιάζουµε τη διαδροµή και σηµειώνουµε επάνω τους σταθµούς.  

 

Επιλέγουµε µια διαδροµή µέσα στην πόλη ή στις παρυφές της πόλης µας 

στην οποία υπάρχει µια στοιχειώδης βλάστηση και ορίζουµε κάποιους 

σταθµούς κατά µήκος της διαδροµής. Φροντίζουµε οι σταθµοί να 

έχουν διαφορετικούς κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

βιοποικιλότητα. Για παράδειγµα να έχουν διαφορετικό 

προσανατολισµό, διαφορετικό τύπο εδάφους, να είναι περισσότερο ή 

λιγότερο δοµηµένοι κλπ.  

Σε περίπτωση που δεν έχουµε τη δυνατότητα να αποµακρυνθούµε από το χώρο 

του σχολείου το πρόγραµµα µπορεί να γίνει στο προαύλιο ή γύρω από το 

σχολείο. 



3. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και κάθε οµάδα εφοδιάζεται µε τα απαραίτητα 
όργανα και φύλλα εργασίας: 

 

 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

οµάδα καταγραφής ποώδους βλάστησης µετροταινία, τετραγωνικό µέτρο, πυξίδα, , 

τηλεφωνικός κατάλογος για συλλογή 

φυτών, ανθέων , βαζάκια για συλλογή 

σπόρων.  

Χάρτης της διαδροµής, φύλλο εργασίας 

8.5. και 8.6. 

οµάδα καταγραφής δένδρων και θάµνων 
 

µετροταινία, χάρακας 50 -70 εκατοστών, 

σελοτέιπ ή αυτοκόλλητα χαρτάκια, πυξίδα 

Χάρτης της διαδροµής, φύλλο εργασίας 

8.7. 

οµάδα καταγραφής ορνιθοπανίδας 
 

Κιάλια, σακουλάκια για συλλογή φτερών 

ή κελυφών από τα αυτά των πουλιών, 

µαγνητόφωνο,  

Χάρτης της διαδροµής φύλλο εργασίας 

8.8. 

οµάδα καταγραφής εδαφοπανίδας 
 

Σακουλάκια µε ετικέτες για τη συλλογή 

χώµατος και χούµου, πυξίδα 

Χάρτης της διαδροµής, φύλλο εργασίας 

8.8. 

οµάδα καταγραφής εντόµων, άλλων 

αρθροπόδων κλπ. 
 

Βαζάκια µε καπάκι µέσα στα οποία 

υπάρχει διάλυµα αιθανόλης σε νερό, 

τσιµπιδάκια, αναρροφητής εντόµων, 

µεγεθυντικός φακός, άσπρο χαρτόνι, 

ραβδί 

Χάρτης της διαδροµής, φύλλα εργασίας 

της δραστηριότητας 8.8. 

 
 
Β. Στο πεδίο: 2- 3 ώρες  
(ανάλογα αν το πρόγραµµα θα είναι ολοήµερο ή µισής µέρας) 

 

1.  Οι µαθητές θα πρέπει σε κάθε σταθµό να συλλέξουν είδη και/ή να συµπληρώσουν 
φύλλα εργασίας. 

 

Γ. Στην τάξη: 1- 3 ώρες 
(ανάλογα αν το πρόγραµµα θα είναι ολοήµερο ή µισής µέρας) 

 

1.  Οι οµάδες συγκεντρώνουν τα δείγµατα και τα φύλλα εργασίας και µε τη 
βοήθεια στερεοσκοπίων, κλειδών, βιβλίων κλπ., αναγνωρίζουν και 

καταγράφουν τα δείγµατα που συνάντησαν σε κάθε σταθµό.  

2.  Συζητούν τα πιθανά αίτια για την εµφάνιση διαφορετικών ειδών σε κάθε 
σταθµό. 

3.  Η κάθε οµάδα παρουσιάζει έναν πίνακα µε τα είδη που κατέγραψε και όλοι 
µαζί σχολιάζουν κατά πόσον η περιοχή παρουσιάζει βιοποικιλότητα και µε 

ποιους τρόπους το αστικό περιβάλλον επηρεάζει την εµφάνιση κάποιων ειδών. 

 



�Αν το πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε ΚΠΕ, επειδή η συχνή συλλογή δειγµάτων 

θα είναι επιβλαβής για τη βιοποικιλότητα της περιοχής αντί για συλλογή µπορεί 

να γίνεται µια σχεδίαση - αποτύπωση των ειδών σε χαρτί ή µπορεί να µην 

ακολουθείται η ίδια διαδροµή κάθε φορά αλλά να υπάρχουν µερικές εναλλακτικές 

διαδροµές. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 

 

 

Η Ελλάδα µε ένα µήκος ακτών 16.000 χιλιόµετρα, το 40% των ακτών όλης της 

Μεσογείου, παρουσιάζει ένα σηµαντικό αριθµό βιοτόπων µε µεγάλη βιοποικιλότητα. Εξ' 

άλλου το σηµαντικότερο τµήµα του πληθυσµού αλλά και οι περισσότερες οικονοµικές 

δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί στις παράκτιες περιοχές δηµιουργώντας προβλήµατα 

στα εύθραυστα παράκτια οικοσυστήµατα . 



 

∆ραστηριότητα 9.1: Η ζωή στην παράκτια ζώνη 
 

 

���� 1 ώρα 

Χώρος: Εργασία στην τάξη 

 

 

 

 

 

 

 
 

∆ιαδικασία: 

 

Οι µαθητές παρατηρούν την εικόνα, τη χρωµατίζουν και χωρίζουν ότι βλέπουν στην 

παράκτια περιοχή σε τρεις οµάδες. Στα ζώα, στα φυτά και στα αντικείµενα που 

δηλώνουν την παρουσία του ανθρώπου. 

Στόχοι: 

• Ορίζουν τι είναι οι παράκτιες περιοχές. 

• Ονοµάζουν ζώα και φυτά που ζουν στις 

παράκτιες περιοχές και να ορίζουν τις µεταξύ 

τους σχέσεις. 

• ∆ιακρίνουν τις ανθρώπινες παρεµβάσεις στις 

παράκτιες περιοχές. 

• Περιγράφουν τη βιοποικιλότητα των 

παράκτιων περιοχών. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 9.1.1 

• Χρωµατιστά µολύβια 



 

Φύλλο εργασίας 9.1.1: Η ζωή στην παράκτια ζώνη 
 

Παρατήρησε την εικόνα. Χρωµάτισέ την. Χώρισε ό,τι βλέπεις στην παράκτια περιοχή* 

σε τρεις οµάδες. 

 

 

  Εικόνα 9.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Τι συναντάς συνήθως σε µια παράκτια περιοχή; 

 

• Ποια από τις τρεις οµάδες δεν αποτελεί κοµµάτι της ζωής της ακτής; (Να 

δικαιολογήσεις την απάντησή σου.)  

 

Η καταγραφή που ακολουθεί θα σε βοηθήσει. 

 

Παράκτια περιοχή 

Ζώα Φυτά Αντικείµενα 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

* Το τµήµα της ξηράς και της θάλασσας που απλώνεται και στις δύο πλευρές της ακτογραµµής, λέγεται παράκτια 

ζώνη. Το πλάτος του τµήµατος της ξηράς που ανήκει στην παράκτια ζώνη καθορίζεται από τη µορφολογία και τις 

ιδιοµορφίες κάθε περιοχής. Το θαλάσσιο τµήµα αντίθετα είναι καθορισµένο. Φτάνει µέχρι το σηµείο που η θάλασσα 

έχει βάθος 50 µέτρων. 



 

∆ραστηριότητα 9.2: Οι παράκτιες περιοχές της Ελλάδας 
 

 

����1 ώρα 

Χώρος: Εργασία στην τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές παρατηρούν το χάρτη της Ελλάδας. Μελετούν τις παράκτιες περιοχές. 

Στο λευκό χάρτη σηµειώνουν τις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας που κατά τη γνώµη 

τους παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς τη βιοποικιλότητα και συζητούν σχετικά µε τη 

µορφολογία του εδάφους και για τα ζώα και φυτά που περιµένουν να συναντήσουν.  

Στόχοι: 

• Αναγνωρίζουν και ονοµάζουν διαφορετικές 

περιοχές της Ελλάδας µε σηµαντική 

ξεχωριστή βιοποικιλότητα. 

• Εντοπίζουν στο χάρτη της Ελλάδας τις 

περιοχές αυτές. 

• Αναφέρονται χρησιµοποιώντας στοιχεία από 

την εµπειρία τους στα διαφορετικά ζώα και 

φυτά που συναντά κανείς στις παράκτιες 

περιοχές της Ελλάδας. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 9.2.1, 9.2.2 

• Γεωµορφολογικός χάρτης της 

Ελλάδας. 

• Λευκός χάρτης της Ελλάδας. 



 

Φύλλο εργασίας 9.2.1: Οι παράκτιες περιοχές της Ελλάδας 
 

• Παρατήρησε το γεωµορφολογικό χάρτη της Ελλάδας. Τι διαπιστώνεις ως προς την 

ακτογραφία της χώρας µας;  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

• Η ακτογραµµή της Ελλάδας είναι 15.000 χµ. Τι σηµαίνει αυτό κατά την άποψή σου 

για τη βιοποικιλότητα που αναµένεται να συναντήσουµε στις παράκτιες περιοχές; 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

• Με τη βοήθεια του γεωµορφολογικού χάρτη της Ελλάδας, σηµείωσε στο λευκό χάρτη 

της Ελλάδας που σου δίνεται, κάποιες παράκτιες περιοχές που κατά την άποψή σου 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τη βιοποικιλότητά τους. 

 

• Γράψε στον πίνακα που ακολουθεί ονόµατα φυτών και ζώων που περιµένεις να 

συναντήσεις στις παράκτιες περιοχές. Το κείµενο που ακολουθεί θα σε βοηθήσει. 



 

 

Παράκτιες περιοχές: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Ονόµατα περιοχών 

 

Φυτά Ζώα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Λευκός χάρτης της Ελλάδας (εικόνα 9.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φύλλο εργασίας 9.2.2: Οι παράκτιες περιοχές της Ελλάδας 
 

Μάθε κι αυτό…. 

 

 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µια εκτεταµένη ακτογραµµή µήκους λίγο µεγαλύτερου 

από 15.000 χµ. από τα οποία σχεδόν τα 2/3 βρίσκονται στα νησιά. Γενικά οι παράκτιοι 

οικότοποι της Ελλάδας διακρίνονται σε: 

 

• Αµµώδεις παραλίες µε αµµολωρίδες και θίνες που λειτουργούν σαν φυσικός φράχτης 

προστατεύοντας τις εσωτερικές περιοχές από την θάλασσα, αλλά και φιλοξενούν τη 

θαλάσσια χελώνα και µια ποικιλία σπάνιων αναπαραγόµενων πουλιών. 

 

• Βραχώδεις ακτές που αποτελούν περίπου το 70% των ελληνικών ακτών και 

ποικίλουν από οµαλές ως απόκρηµνες. Στις ακτές αυτές αναπτύσσεται λιγοστή 

βλάστηση, σε άµεση εξάρτηση από το γεωλογικό υπόβαθρο, που περιλαµβάνει 

µερικά από τα πιο σπάνια είδη στον ελληνικό χώρο. Εδώ φωλιάζουν θαλασσοπούλια 

όπως ο Θαλασσοκόρακας, ο Αρτέµης και ο Αιγαιόγλαρος. 

 

• Παράκτιους υγροτόπους, που συγκροτούνται από συνδυασµούς γλυκών και αλµυρών 

νερών και σχηµατίζουν ποικιλία οικοτόπων όπως ρηχά υφάλµυρα νερά, υφάλµυρα 

έλη, λιµνοθάλασσες, περιοδικά κατακλυζόµενες εκτάσεις, υγρά λιβάδια. 

 

• Παράκτια δάση. 

 

                                Απόσπασµα από το βιβλίο 

                               "Σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας"  

                               Ειδική έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. 

 

 

 



 

Προσπάθησε, µε τη βοήθεια του χάρτη της Ελλάδας, να φέρεις παραδείγµατα παράκτιων 

οικοτόπων που να ανήκουν σε καθεµιά από τις παραπάνω κατηγορίες. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

∆ραστηριότητα 9.3: Οι παράκτιες περιοχές του γεωγραφικού 

µας διαµερίσµατος 
 

 

����1 ώρα 

Χώρος: Εργασία στην τάξη 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές εντοπίζουν στο γεωµορφολογικό χάρτη τον τόπο που ζουν (γεωγραφικό 

διαµέρισµα). Μελετούν τις παράκτιες περιοχές και σηµειώνουν στο λευκό χάρτη τις 

ονοµασίες των παράκτιων περιοχών του γεωγραφικού τους διαµερίσµατος και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της κάθε περιοχής (π.χ. αν υπάρχει δάσος 

κωνοφόρων ή κάποιο άλλο δάσος κοντά στην ακτή, εκβολές ποταµών, ιδιαίτερα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους, κτλ.) 

 

Στόχοι: 

• Ονοµάζουν κάποιες από τις παράκτιες 

περιοχές του γεωγραφικού τους 

διαµερίσµατος. 

• Σηµειώνουν τις παράκτιες περιοχές του 

γεωγραφικού διαµερίσµατος στο χάρτη. 

• Περιγράφουν βασιζόµενοι στις εµπειρίες τους 

κάποια από τα γεωµορφολογικά στοιχεία των 

παράκτιων περιοχών του γεωγραφικού τους 

διαµερίσµατος. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 9.3.1 

• Γεωµορφολογικός χάρτης της 

Ελλάδας. 

• Λευκός χάρτης του γεωγραφικού 

τους διαµερίσµατος. 



 

Φύλλο εργασίας 9.3.1: Οι παράκτιες περιοχές του γεωγραφικού 

µας διαµερίσµατος 
 

• Εντόπισε στο χάρτη της Ελλάδας το γεωγραφικό διαµέρισµα, στο οποίο ανήκει ο 

τόπος που ζεις.  

 

• Σχεδίασε σε ένα λευκό χαρτί το περίγραµµά του.  

 

• Με τη βοήθεια του γεωµορφολογικού χάρτη εντόπισε τις παράκτιες περιοχές του 

γεωγραφικού διαµερίσµατος. Ονόµασε τους κόλπους, τις παραλίες, τα ακρωτήρια, τις 

εκβολές ποταµών, τις λιµνοθάλασσες, κτλ. που συναντά κανείς στο γεωγραφικό 

διαµέρισµα.  

 

• Σηµείωσε πάνω στο λευκό χάρτη χαρακτηριστικά στοιχεία των παράκτιων περιοχών 

του γεωγραφικού σου διαµερίσµατος. 

 

• Αντάλλαξε στοιχεία µε τους συµµαθητές σου προκειµένου να ολοκληρώσεις το 

χάρτη σου. 

 

• Κάνε µετρήσεις µε τη βοήθεια της κλίµακας: 

 

 

Ποια είναι η περίµετρος του γεωγραφικού σου διαµερίσµατος;  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Τι µέρος καταλαµβάνουν οι παράκτιες περιοχές; 

……………………………………………………………………………………………… 



 

∆ραστηριότητα 9.4: Η παράκτια περιοχή που µελετώ 
 

 

����3 ώρες 

Χώρος: Έρευνα πεδίου. Παράκτια περιοχή κοντινή στον τόπο που ζουν 

οι µαθητές. 

 

 

 

 
 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές επισκέπτονται µια παράκτια περιοχή του γεωγραφικού τους 

διαµερίσµατος. 

Στο λευκό χαρτί σχεδιάζουν το χάρτη της παραλίας που επισκέπτονται. 

Φωτογραφίζουν την περιοχή για να µπορέσουν στη συνέχεια να την απεικονίσουν 

µε µεγαλύτερη ακρίβεια στην τάξη. 

Περπατούν κατά µήκος της παραλίας και συλλέγουν άµµο, βότσαλα, πέτρες, 

όστρακα, φυτά που βρίσκουν. Σηµειώνουν στον αυτοσχέδιο χάρτη πού συνάντησαν το 

κάθε αντικείµενο.  

Σηµειώνουν σε φύλλο εργασίας άλλα ζώα των οποίων βλέπουν ίχνη ή άλλα ζώα 

που υποθέτουν πως ζουν στην περιοχή αυτή. Καταγράφουν τα φυτά της περιοχής µε τη 

χρήση ξύλινου πλαισίου και σηµειώνουν στον αυτοσχέδιο χάρτη τη διάταξή τους στο 

χώρο. 

Επιστρέφοντας στην τάξη οι µαθητές σχεδιάζουν σε χαρτί του µέτρου ή σε 

κόντρα πλακέ την παραλία που επισκέφτηκαν. Τοποθετούν στις θέσεις που έχουν 

σηµειώσει στο χαρτί τους τα πετραδάκια, κοχύλια, φυτά που έχουν συλλέξει. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 9.4.1, 9.4.2 

• Σακουλάκια για τη συλλογή 

αντικειµένων. 

• Γαλότσες 

• φωτογραφικές µηχανές  

• λευκά χαρτιά 

• µολύβια 

• µεγεθυντικοί φακοί 

• γάντια 

Στόχοι: 

• Εκτελούν απλές έρευνες. 

• Συλλέγουν, αξιολογούν και κατατάσσουν 

στοιχεία. 

• Αναπτύξουν πνεύµα οµαδικής εργασίας και 

συνεργασίας. 

• Παρατηρούν τη χλωρίδα, την πανίδας και τις 

µεταξύ τους σχέσεις. 

• Αναγνωρίζουν τη βιοποικιλότητα µιας 

συγκεκριµένης περιοχής και να την 

αξιολογούν. 

• Κατανοούν τις προσαρµογές των οργανισµών 

για τη διαβίωσή τους σε διαφορετικές 

θερµοκρασίες και κάτω από διαφορετικές 

κλιµατολογικές συνθήκες.  



 

Συµπληρώνουν το τοπίο µε τη χλωρίδα που συνάντησαν (ζωγραφίζουν φυτά και τα 

κολλούν) και την πανίδα. 

 

Σε χαρτιά περιγράφουν τα φυσικά και γεωγραφικά στοιχεία του τόπου. 



 

Φύλλο εργασίας 9.4.1: Η παράκτια περιοχή που µελετώ 

 

• Ζωγράφισε την παραλία που επισκέφτηκες. Συγκέντρωσε δείγµατα από άµµο, πέτρες, 

κοχύλια, φύλλα, φύκη, κτλ. κτλ. Σηµείωσε στο χάρτη σου τα σηµεία από τα οποία 

µάζεψες τα διάφορα αντικείµενα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Συµπλήρωσε τους παρακάτω πίνακες µε τα φυτά και τα ζώα που συνάντησες στην 

παράκτια περιοχή που επισκέφθηκες. 
 

 

Ονοµασία παράκτιας περιοχής: 

 

Περιγραφή της παράκτιας περιοχής (φυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του τόπου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυτά της περιοχής Ζώα της περιοχής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Χαρακτήρισε τη βιοποικιλότητα της περιοχής: 

 

• Ζωγράφισε τροφικές αλυσίδες που υπάρχουν ανάµεσα στα φυτά και στα ζώα της 

περιοχής. 

 

• Από τι κατά τη γνώµη σου απειλείται η βιοποικιλότητα της περιοχής που 

επισκέφτηκες; 

 

• Τι πιστεύεις πως θα συµβεί στην τροφική αλυσίδα και γενικότερα στη βιοποικιλότητα 

της περιοχής, αν εξαφανιστεί κάποιο είδος;  

 

• Στην τάξη κάνε ένα τρισδιάστατο κολλάζ που θα παριστάνει την ακτή που 

επισκέφτηκες 
 



 

Φύλλο εργασίας 9.4.2: Μέτρηση της βλάστησης µε τη χρήση 

ξύλινου πλαισίου 
 

Περιοχή:………………………….. 

Ηµεροµηνία:……………………… 

Ώρα:………………………………. 

 

Στοιχεία της περιοχής που επισκέφτηκες: 

(Υπογράµµισε τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή που επισκέφτηκες) 

 

Χώµα 

Πέτρες 

Βράχια 

Βότσαλα 

Άµµος 

Απότοµη όχθη 

Θολό νερό 

Καθαρό νερό 

Αφροί 

Νερό µε επιπλέοντα σκουπίδια 

Ακτή µε σκουπίδια 

∆έντρα κοντά στην ακτή 

Αµµόλοφοι, θίνες 

Θάµνοι στην ακτή 

Βλάστηση µέσα στο νερό (φύκια) 

Αµµώδης - πετρώδης βυθός

 

 

• Τοποθέτησε το ξύλινο πλαίσιο στο έδαφος προκειµένου να µετρήσεις τα µικρά φυτά 

που φυτρώνουν κοντά στην ακτή. Μην ξεχάσεις να σηµειώσεις στον αυτοσχέδιο 

χάρτη το σηµείο στο οποίο έκανες τη µέτρηση. 



 

 

• Σηµείωσε στο σχέδιο που ακολουθεί την πυκνότητα των φυτών στο σηµείο που 

έκανες τη µέτρηση. Τι διαπιστώνεις σχετικά µε τη βλάστηση; 
 

 

 
1 2 3 4 5 
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∆ 

 

 

 

 

    

 

Ε 

 

 

 

 

    

 



 

∆ραστηριότητα 9.5: Ο άνθρωπος και οι παράκτιες περιοχές 
 

 

����5 ώρες 

Χώρος: Η σχολική αίθουσα. 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές µελετώντας τις εικόνες συζητούν σχετικά µε τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσει ο άνθρωπος κοντά στη θάλασσα. Ερευνούν ποιες από αυτές τις 

δραστηριότητες επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής και σε ποιο βαθµό. Φέρνουν 

εικόνες που δείχνουν ανθρώπινες παρεµβάσεις σε παράκτιες περιοχές και συζητούν 

σχετικά. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 

9.5.4 

• Φωτογραφίες 

• Αποκόµµατα από περιοδικά ή 

εφηµερίδες 

• Φωτογραφική µηχανή 

Στόχοι: 

• Ονοµάζουν κάποιες από τις ανθρώπινες 

παρεµβάσεις στις παράκτιες περιοχές. 

• Αναγνωρίζουν ότι κάθε ανθρώπινη παρέµβαση 

στις παράκτιες περιοχές επηρεάζει τη 

βιοποικιλότητα της περιοχής. 



 

Φύλλο εργασίας 9.5.1: Ο άνθρωπος και οι παράκτιες περιοχές 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9.5.1 

Εικόνα 9.5.2 

Εικόνα 9.5.3 

Εικόνα 9.5.4 

Εικόνα 9.5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι άνθρωποι από τα πολύ παλιά χρόνια ανέπτυξαν δραστηριότητες κοντά στη θάλασσα. 

Γράψε δίπλα σε κάθε εικόνα αν και µε ποιο τρόπο επηρεάζεται η βιοποικιλότητα των 

παράκτιων περιοχών από τις ανθρώπινες παρεµβάσεις. 

 

Σκέψου κι άλλες ανθρώπινες παρεµβάσεις που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα µιας 

περιοχής. Κόλλησε ή ζωγράφισε σχετικές εικόνες. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φύλλο εργασίας 9.5.2: Η ρύπανση από τα πετρελαιοειδή 
 

 

∆ιάβασε προσεκτικά το κείµενο: 
 

 

Το 1967 το πετρελαιοφόρο Torrey Canyon εξόκειλε στα ανοιχτά των Αγγλικών ακτών µε 

αποτέλεσµα να χυθούν στη θάλασσα γύρω στους 10.000 τόνους πετρελαίου. Η κηλίδα 

που εξαπλώθηκε µε µεγάλη ταχύτητα λόγω των ανέµων σε µεγάλη έκταση, δεν έβλαψε 

µόνο τις ακτές της Ν. Αγγλίας, αλλά έγινε αιτία να βρουν το θάνατο θαλάσσιοι 

οργανισµοί (ψάρια, καβούρια, στρείδια) καθώς και θαλασσοπούλια. Τα θαλασσοπούλια 

µάλιστα, χάνουν την πτητική τους ικανότητα και δηλητηριάζονται από το πετρέλαιο. 

 

Γενικά, η ρύπανση από πετρελαιοειδή αποτελεί µια σοβαρή απειλή για τα 

οικοσυστήµατα. Πέρα από τα ναυάγια των πετρελαιοφόρων, ρύπανση µπορεί να 

προκληθεί από διαρροές σε πετρελαιοπηγές, πετρελαιαγωγούς και διυλιστήρια, από το 

πλύσιµο των δεξαµενών πετρελαίου και ασφαλώς από σκόπιµες ενέργειες απόρριψης των 

πετρελαιοειδών και των προϊόντων τους στη θάλασσα.. 

 

Τα πετρελαιοειδή διασπείρονται και εξαπλώνονται σε τεράστιες εκτάσεις και εµποδίζουν 

την ανταλλαγή αερίων µεταξύ ατµοσφαιρικού αέρα και νερού. Έτσι επιδρούν 

καταστροφικά στο φυτοπλαγκτόν και στους άλλους υδρόβιους οργανισµούς. Το 

πετρέλαιο επιδρά πάνω στις τροφικές αλυσίδες. Ρυπαίνει τις βασικές πηγές τροφής που 

βρίσκονται στην αρχή της τροφικής αλυσίδας, εµποδίζει την αναπαραγωγή της 

θαλάσσιας ζωής και µειώνει τη φυσική αντίσταση των οργανισµών. 

 

Συνήθως για τη διάσπαση των πετρελαιοκηλίδων χρησιµοποιούνται απορρυπαντικά - 

γαλακτοποιητικές ουσίες. Αυτές αποµακρύνουν τις κηλίδες από την επιφάνεια, αλλά 

καθιζάνουν στον πυθµένα τα προϊόντα διάσπασής τους, µε αποτέλεσµα να βλάπτονται οι 

οργανισµοί του πυθµένα. Στην περίπτωση αυτή η απορρύπανση -για πολλούς ερευνητές- 

είναι µια άλλη ρύπανση αρκετά σοβαρότερη. 

Σε άλλες χώρες έχει επικρατήσει η µέθοδος της τεχνητής µετακίνησης των κηλίδων. 

 

                                                          Από το βιβλίο "Αρχές περιβαλλοντικών επιστηµών" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Ποιες επιπτώσεις έχει η ρύπανση από πετρέλαιο στους ζωντανούς οργανισµούς; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Έρευνα 

 

Παρατήρησε τις εικόνες. 

• Πιστεύεις πως οι προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι για απορρύπανση των 

περιοχών που έχουν ρυπανθεί από πετρέλαιο είναι αποτελεσµατικές; 

• Μπορεί κάποια περιοχή που ήδη έχει ρυπανθεί να "καθαριστεί" ή οι συνέπειες της 

ρύπανσης θα φαίνονται και τα επόµενα χρόνια; 

Για να απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα, συγκέντρωσε στοιχεία από αποκόµµατα 

τύπου, ή πάρε συνεντεύξεις από ειδικούς επιστήµονες, το Λιµενικό Σώµα, κτλ. 
 

 

 

 

Εικόνα 9.5.6 

Εικόνα 9.5.7 



 

Φύλλο εργασίας 9.5.3: Τα σκουπίδια. Μια συνηθισµένη µορφή 

ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές 

 
 

Εικόνα 9.5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Θα µπορούσες να κολυµπήσεις και να περάσεις όµορφα σε µια παράκτια περιοχή σαν 

και αυτή; 

 

• Τι είδους σκουπίδια βρίσκεις συχνά σε µια παραλία; Γράψε από πού προέρχεται το 

καθένα από τα σκουπίδια που κατέγραψες. 

 

σκουπίδια προέλευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ποια από τα σκουπίδια που κατέγραψες είναι επικίνδυνα για τα ζώα που ζουν στις 

παράκτιες περιοχές; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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



 

 

• Ποια από τα σκουπίδια που κατέγραψες είναι επικίνδυνα για τα φυτά που φυτρώνουν 

σε µια περιοχή; 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

• Πώς απειλείται η βιοποικιλότητα µιας περιοχής από την ύπαρξη σκουπιδιών; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

• Ζωγράφισε µια γελοιογραφία στην οποία θα σχολιάζεις τις συνέπειες που έχει η ρίψη 

σκουπιδιών για τη βιοποικιλότητα µιας περιοχής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Φωτογράφισε ακτές στις οποίες υπάρχει έντονο το πρόβληµα της ρίψης σκουπιδιών. 
 



 

Φύλλο εργασίας 9.5.4: Ευτροφισµός και παράκτιες περιοχές 

 
 

Η αύξηση των θρεπτικών ουσιών στη θάλασσα µεταβάλλει τη χλωρίδα και την πανίδα 

των υδάτινων µαζών (λίµνες, αβαθείς κόλποι). Η θάλασσα γεµίζει από µια πράσινη 

γλοιώδη µάζα. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται ευτροφισµός.  

 

Ο ευτροφισµός οφείλεται σε µια σειρά φυσικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 

(λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, κ.ά.). Για παράδειγµα, όταν βρέχει, τα λιπάσµατα που οι 

γεωργοί ρίχνουν στις καλλιέργειες δεν µπορούν να ενσωµατωθούν στο έδαφος. Έτσι, µε 

τις βροχές παρασύρονται µεγάλες ποσότητες από θρεπτικά συστατικά στη θάλασσα. Στο 

παρελθόν ήταν λιγοστές αυτές οι ποσότητες που έπεφταν στη θάλασσα, οπότε 

περιοριζόταν και η ανάπτυξη φυτοπλαγκτού. Στις µέρες µας που χρησιµοποιούνται όλο 

και περισσότερα λιπάσµατα από τους γεωργούς, αυξάνεται υπερβολικά η ανάπτυξη 

φυτοπλαγκτού και έτσι η θάλασσα καλύπτεται από αυτή την σκουροπράσινη µάζα. 

 

Εικόνα 9.5.9 

                                       

                                                     Από το βιβλίο "Αρχές περιβαλλοντικών επιστηµών" 

 
 

• Αφού διαβάσεις το κείµενο και παρατηρήσεις τις φωτογραφίες που ακολουθούν, 

προσπάθησε να περιγράψεις ποιος ευθύνεται για το φαινόµενο του ευτροφισµού. 
 

 

 

 

Εικόνα 9.5.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της ρύπανσης στη βιοποικιλότητα της περιοχής. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

∆ραστηριότητα 9.6: Παράκτιες περιοχές και πολιτιστική 

κληρονοµιά 
 

 

����3 ώρες 

Χώρος: Έρευνα πεδίου 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές επισκέπτονται και πάλι µια παράκτια περιοχή κοντινή στον τόπο που ζουν 

και πραγµατοποιούν έρευνα πεδίου. Καταγράφουν την παρουσία του ανθρώπου στην 

περιοχή (κτίσµατα, κατασκευή λιµανιού, αραξοβόλι για βάρκες, καντίνες, σκουπίδια, 

αρχαιολογικοί χώροι, κατασκευή πλαζ, κτλ.). Παίρνουν συνέντευξη από κάποιον που 

έζησε στην περιοχή αυτή και προσπαθούν να εντοπίσουν πόσο το τοπίο άλλαξε µέσα στα 

χρόνια.  

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 

• Χαρτιά, µολύβια 

• Φωτογραφική µηχανή 

Στόχοι: 

• Περιγράφουν τις αλλαγές που έγιναν στην 

κοντινή τους παράκτια περιοχή και που 

οφείλονται στον άνθρωπο. 

• Αναγνωρίζουν πώς οι αλλαγές αυτές 

επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής. 

• Ενεργοποιηθούν προκειµένου να 

προστατέψουν τη βιοποικιλότητα κοντινών σε 

αυτούς περιοχές. 

• Αναπτύξουν στάσεις και συµπεριφορές θετικές 

προς το περιβάλλον. 



 

Φύλλο εργασίας 9.6.1: Ανθρώπινες παρεµβάσεις στις παράκτιες 

περιοχές που επισκέφτηκα 
 

Γράφω λίγα λόγια σχετικά µε την ιστορία της παράκτιας περιοχής που επισκέφτηκα. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Κάνω το χάρτη της περιοχής. Σηµειώνω τις ανθρώπινες παρεµβάσεις στην περιοχή 

(σπίτια, πλωτά µέσα, δηµιουργία λιµανιού, καντίνας, κτλ.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Φωτογραφίζω ή ζωγραφίζω ανθρώπινα έργα στην παράκτια περιοχή που 

επισκέφτηκα. 



 

• Πόσο κοντά βρίσκονται τα ανθρωπογενή στοιχεία στην παράκτια περιοχή; Πότε 

κατασκευάστηκαν; Από πού προέρχονται τα υλικά κατασκευής; 



 

Φύλλο εργασίας 9.6.2: Ανθρώπινες παρεµβάσεις και 

βιοποικιλότητα 
 

• Ποιες από τις ανθρώπινες παρεµβάσεις επηρεάζουν ελάχιστα τη βιοποικιλότητα της 

περιοχής; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

• Ποιες από τις ανθρώπινες παρεµβάσεις είναι επιζήµιες για τη βιοποικιλότητα; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

• Τι θα σήµαινε για την περιοχή η εξαφάνιση κάποιου είδους (φυτικού η ζωικού) 

εξαιτίας της ανθρώπινης παρέµβασης; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

• Πάρε συνέντευξη από κάποιον άνθρωπο που ζούσε από παλιά στην περιοχή. Φτιάξε 

το ερωτηµατολόγιο µε τους συµµαθητές σου. Άντλησε όσα περισσότερα στοιχεία 

µπορείς για το περιβάλλον και τις αλλαγές που σηµειώθηκαν σ΄ αυτό. (πότε 

χτίστηκαν τα σπίτια, πότε άρχισαν να φαίνονται οι πρώτοι τουρίστες, πότε χτίστηκε 

το λιµάνι, αν υπάρχουν ενέργειες των ανθρώπων που άλλαξαν το φυσικό περιβάλλον, 

κτλ.)  

 

• Προσπάθησε να περιγράψεις το φυσικό περιβάλλον πριν και µετά τις ανθρώπινες 

παρεµβάσεις. ∆ώσε ιδιαίτερη έµφαση στη βιοποικιλότητα της περιοχής. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

Φύλλο εργασίας 9.6.3: Η ρύπανση στην παράκτια περιοχή που 

µελετώ 
 

• Με τη βοήθεια ενός δηµοσιογραφικού κασετόφωνου, κατάγραψε τους ήχους που 

ακούς στην παράκτια περιοχή. Για να το καταφέρεις αυτό θα πρέπει να παίξετε το 

“παιχνίδι της σιωπής” για δέκα περίπου λεπτά. Στο σχολείο άκουσε και πάλι την 

κασέτα και σηµείωσε σε ένα χαρτί τους ήχους που άκουσες. Οι ήχοι που εντόπισες 

είναι φυσικοί ήχοι ή κυριαρχούν άλλοι ήχοι π.χ. αυτοκινήτων που ταράζουν το 

περιβάλλον; 

 

• Αν υπάρχουν σκουπίδια στην παραλία, χώρισέ τα σε κατηγορίες ανάλογα µε το 

υλικό. 

 

Πλαστικό  

Ξύλο  

Χαρτί  

Αλουµίνιο  

Σίδερο  

Γυαλί  

Άλλο υλικό  

Ποια από αυτά ανακυκλώνονται  

Ποια από αυτά δεν µπορούν να 

ανακυκλωθούν 

 

Ποια από αυτά µπορούν λιώνουν 

(αφοµοιώνονται) 

 

Ποια πιστεύεις ότι θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν για πολλά χρόνια 

 

Το πιο περίεργο σκουπίδι  

Το πιο συνηθισµένο σκουπίδι  

 

 

• Παρατήρησε την ακτή. Βλέπεις : (υπογράµµισε αυτό που ταιριάζει) 

πράσινα φύκια 

φουσκάλες νερό που δεν σπάζουν  

θολό νερό 

ρύπανση στη θάλασσα 

αγωγούς  

 

• Ποιες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι επικίνδυνες για τους οργανισµούς 

που ζουν στην παράκτια περιοχή αλλά και για τον ίδιο άνθρωπο; Να αιτιολογήσεις 

την απάντησή σου. 



 

 

• Υπάρχουν πινακίδες από τις τοπικές αρχές; Αν ναι τι είναι γραµµένο πάνω σ΄ αυτές; 

Φωτογράφισέ τες. 



 

∆ραστηριότητα 9.7: Η προστασία των παράκτιων 

περιοχών 
 

 

����3 ώρες 

Χώρος: Εργασία στην τάξη 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία: 
 

Οι µαθητές µελετούν τη συνθήκη Ραµσάρ. Μελετούν το κείµενο που συνοδεύει το χάρτη 

των προστατευόµενων περιοχών και συζητούν σχετικά. Εντοπίζουν ποιες από τις 

προστατευόµενες περιοχές είναι παράκτιες και για ποιο λόγο για κάποιες περιοχές 

ορίζονται τέτοια καθεστώτα προστασίας (κάτι αντίστοιχο είναι και οι εθνικοί δρυµοί). 

Στη συνέχεια προτείνουν λύσεις και αναλαµβάνουν δράσεις στο µέτρο των δυνατοτήτων 

τους. 

Απαιτούµενα υλικά 

• Φύλλα εργασίας 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3 

• Χαρτιά, µολύβια 

Στόχοι: 

• Αναγνωρίσουν κάποιες από τις συνθήκες 
προστασίας που αφορούν στις παράκτιες 

περιοχές. 

• Προτείνουν λύσεις για την αντιµετώπιση 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. 



 

Φύλλο εργασίας 9.7.1: Βιοποικιλότητα και προστασία των 

παράκτιων περιοχών 
 

• Μελέτησε τη συνθήκη Ραµσάρ. Για ποιο λόγο δηµιουργήθηκε αυτή η συνθήκη; Ποιες 

περιοχές της χώρας µας έχουν ενταχθεί στον κατάλογο Ραµσάρ; 

 

 

Η σύµβαση Ραµσάρ τέθηκε σε ισχύ το ∆εκέµβριο του 1975 και ήταν η πρώτη σύµβαση 

που ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την προστασία των υγροτόπων διεθνούς σηµασίας 

ειδικά ως βιοτόπων των υδρόβιων πουλιών. Η σύµβαση έχει επίσης εισάγει την έννοια 

της "ορθολογικής χρήσης" που αναφέρεται σε όλους τους υγρότοπους µιας χώρας, είτε 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο είτε όχι, και έχει ευρεία απήχηση. Η σύµβαση 

προστατεύει 278 ευρωπαϊκές περιοχές, από τις οποίες οι 11 είναι στην Ελλάδα. 
 

 

 

 

 

Εικόνα 9.7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ποιες από τις περιοχές που προστατεύονται είναι παράκτιες περιοχές; 

 

• Ποιο είναι το στοιχείο που κάνει αυτές τις περιοχές να εντάσσονται στη συνθήκη 

Ραµσάρ και κάποιες άλλες όχι; 

 

• Αν θα ήθελες να εντάξεις µια περιοχή στη συνθήκη Ραµσάρ, ποια θα ήταν αυτή; Να 

δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 

 

• Αναζήτησε σε περιβαλλοντικές οργανώσεις ή στο ΥΠΕΧΩ∆Ε κι άλλες συνθήκες που 



 

έχουν γίνει για την προστασία της βιοποικιλότητας παράκτιων περιοχών (οδηγία 

Ναtura 2000, σύµβαση της Βαρκελώνης, κτλ.). Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου το 

περιεχόµενο αυτών των συνθηκών . 



 

Φύλλο εργασίας 9.7.2: Γράµµα στον υπουργό περιβάλλοντος 
 

 

Γράψε γράµµα στον υπουργό περιβάλλοντος στο οποίο θα εξηγείς ποια από τις 

παράκτιες περιοχές που γνωρίζεις θα ήταν καλό να ενταχθεί στις προστατευόµενες 

περιοχές; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου δίνοντας µεγάλη σηµασία στη 

βιοποικιλότητα της περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

  Γραµµές για να γράψει ο µαθητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φύλλο εργασίας 9.7.3: Κάνε τη δική σου αφίσα 
 

Παρατήρησε την εικόνα. Εντόπισε πηγές που είναι επικίνδυνες για τη βιοποικιλότητα της 

περιοχής. Τι θα έκανες για να προστατέψεις τη βιοποικιλότητα της περιοχής; Κάνε τη 

δική σου αφίσα και γράψε τα δικά σου συνθήµατα σχετικά µε την προστασία της 

βιοποικιλότητας. 
 

 

 

Εικόνα 9.7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Κεφάλαιο 1: Βιοποικιλότητα  

 
Φύλλο αξιολόγησης  

 

1.1.Επιλέξτε ένα οικοσύστηµα της περιοχής σας και βρείτε µια τροφική 

αλυσίδα σ’ αυτό. Τοποθετείστε τα είδη οργανισµών σε µια τροφική πυραµίδα 

ανάλογα µε το πλήθος των ατόµων που παρατηρήσατε σε κάθε επίπεδο. Τι 

παρατηρούµε για το µέγεθος των οργανισµών όσο προχωρούµε από τη βάση ως την 

κορυφή της πυραµίδας;   

 

1.2. Σας δίνονται καρτέλες δύο διαφορετικών χρωµάτων. Στο ένα χρώµα 

καρτελών αναφέρονται είδη που απειλούνται µε εξαφάνιση και στο άλλο οι αιτίες της 

εξαφάνισής τους. Να συνδυάσετε τις καρτέλες σε ζεύγη.  

 
 

 

Κροκόδειλοι και αλιγάτορες 

 

Το δέρµα τους χρησιµοποιείται για την  

κατασκευή τσαντών, παπουτσιών και 

ζωνών 
 

Λεοπαρδάλεις, ιαγουάροι και τσίτες 

 

Το δέρµα τους χρησιµοποιείται για την 

κατασκευή γούνας  
 

Θαλάσσιες χελώνες  

 

∆εν µπορούν να αφήσουν τα αυγά τους 

στις παραλίες επειδή αυτές είναι γεµάτες 

τουρίστες. 
 

Ρινόκεροι 

 

Τους σκοτώνουν για τα κέρατά τους  

 

Γαλάζιες πεταλούδες 

 

Καταστράφηκε ο βιότοπός τους 

 

Φάλαινες και δελφίνια 

 

Τα σκοτώνουν για τροφή και πιάνονται 

στα δίκτυα των ψαράδων 
 

Ελέφαντες  

 

Τους σκοτώνουν για τους χαυλιόδοντές 

τους 
 

Λύκοι και αλεπούδες  Τα σκοτώνουν επειδή επιτίθενται στα 

ποίµνια 
 

Φώκιες  Θανατώνονται άλλοτε γιατί το δέρµα 

τους είναι πολύτιµες και άλλοτε γιατί 

Τρώνε τα ψάρια και τα δίκτυα των 

ψαράδων, 
 

 

Αρκούδες 

Αιχµαλωτίζονται για εµπορική 

εκµετάλλευση   

 



  

Κεφάλαιο 2: Βιοποικιλότητα και κλίµα 
 

Φύλλο αξιολόγησης 

 
2.1. Εξηγείστε για ποιο λόγο το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι 

χρήσιµο για τη γη. 

 

 

 

 

 

2.2. Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες επιτείνουν το φαινόµενο 

θερµοκηπίου 

 

 

 

 

 

2.3. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις  της ενίσχυσης του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου στο κλίµα της γης. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος στη 

βιοποικιλότητα; 

 

 

 

 

 

2.5.  Να γράψετε µερικές ενέργειες που µπορούν να γίνουν από 

άτοµα και κράτη για να µην ενισχυθεί το φαινόµενο 

θερµοκηπίου. 

 

 

 

 



  

Κεφάλαιο 8: Βιοποικιλότητα και αστικό 

περιβάλλον  

 
Φύλλο αξιολόγησης 

 

4.1. Ποια στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος απειλούν τη 

βιοποικιλότητα των φυτών και των ζώων;   

 

 

 

 

 

 

4.2. Να αναφέρετε µερικές ενέργειες ή προτάσεις για ενέργειες 

που µπορεί να γίνουν από τους πολίτες ή από την τοπική 

αυτοδιοίκηση για την προστασία της βιοποικιλότητας της πόλης 

 

 

 

 

 

4.3. Αναφέρετε µερικά είδη ζώων  που ζουν στις πόλεις :  
Θηλαστικά:  
Ερπετά: 
Αµφίβια 
Πουλιά 
Ασπόνδυλα 

 

4.4. Να αναφέρετε ποια είδη φυτών κυριαρχούν στο αστικό 

περιβάλλον της περιοχής σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Κεφάλαιο 3: Βιοποικιλότητα και ατµοσφαιρική 

ρύπανση  

 
Φύλλο αξιολόγησης 

 
5.1. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες 

λάθος; 
 

1. Τα οξείδια του αζώτου θεωρούνται ως οι πιο σηµαντικοί ρύποι της 

φωτοχηµικής ρύπανσης. 

2. Τα καύσιµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε θείο είναι υπεύθυνα για την 

όξινη βροχή. 

3. Η ατµοσφαιρική ρύπανση βοηθά στη θεραπεία µερικών ασθενειών 

του αναπνευστικού συστήµατος. 

4. Το χλώριο βοηθά στο σχηµατισµό του στρατοσφαρικού όζοντος 

5. Η όξινη βροχή δεν είναι ένα τοπικό πρόβληµα 

6. Το τροποσφαιρικό όζον είναι αβλαβές 

7. Η ατµοσφαιρική ρύπανση καταστρέφει τα φυτά. 

8. Οι περισσότεροι αέριοι ρύποι είναι  αβλαβείς. 

9. Η όξινη βροχή δεν µπορεί να επηρεάσει τα ψάρια µιας λίµνης 

10. Η ελάττωση του στρώµατος του όζοντος θα συντελέσει στην 

εξαφάνιση κάποιων φυτών. 

 

5.2. Να αναφέρετε: 

 

1. Τρεις το λιγότερο επιπτώσεις της όξινης βροχής στα φυτά 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 

2.  ∆ύο ρύπους που συµβάλλουν στη δηµιουργία της όξινης βροχής 
............................................................................................ 

............................................................................................ 

 

3.  ∆ύο ρύπους που συµβάλλουν στη δηµιουργία του τροποσφαρικού 
όζοντος 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 

4.  ∆ύο επιπτώσεις της µείωσης της στιβάδας του όζοντος 



  

............................................................................................ 

............................................................................................ 

5.  Τρεις χώρες που έχουν έντονο πρόβληµα όξινης βροχής 
............................     .........................               ..................... 

 

 

Απαντήσεις: Σωστό - λάθος  

1.Σ,  2.Σ,   3.Λ,  4.Λ,  5.Σ,  6.Λ, 7.Σ,  8.Λ,  9.Λ,   10.Σ  



  

Κεφάλαιο 6: Βιοποικιλότητα και γεωργία 
 

Φύλλο αξιολόγησης 
 

6.1. Στο  λίπος των πιγκουίνων της ανταρκτικής βρέθηκαν ίχνη από ένα 

εντοµοκτόνο (DDT). Σκεφτείτε  µια διαδικασία µε την οποία το 

εντοµοκτόνο βρέθηκε εκεί. Να λάβετε υπόψη ότι η περιοχή της 

Ανταρκτικής δεν κατοικείται 

 

 

 

 

 

 

6.2. Στο µητρικό γάλα βρέθηκε σηµαντική ποσότητα κάποιου 

φυτοφαρµάκου. Περιγράψτε την τροφική αλυσίδα µέσω της οποίας το 

φυτοφάρµακο αυτό βρέθηκε εκεί. 

 

 

 

 

 

 

6.3. Να περιγράψετε µε ποιο τρόπο οι γεωργικές δραστηριότητες σε µια 

περιοχή προκαλούν ευτροφισµό στη λίµνη µιας άλλης περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

6.4. Ποιες αλλαγές θα παρατηρηθούν σε µια λίµνη στην οποία 

παρατηρείται ευτροφισµός   
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