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Το τετράδιο αυτό το συμπλήρωσαν μαθητές και μαθήτριες από το  

(όνομα σχολείου)  ……………………………………………………………….. ………………….……………….. 

(όνομα πόλης) …………………………………………………………………………………………………………….. 

την (ημερομηνία)  …………. …………………………….……………………………………………………………. 

Το όνομα της ομάδας μας είναι ……………..…………………………………….. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά βουνά με δασικά μονοπάτια για πεζοπορία. Γνωρίζετε 

πού βρίσκονται; Αντιστοιχίστε τα βουνά με τα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία ανήκουν. 

 
Βουνό        Γεωγραφικό διαμέρισμα 

Κερκίνη(Μπέλες) (2.031 μ.)      Θράκη 

Φαλακρό  (2.230 μ.)      Μακεδονία 

Παρνασσός  (2.457μ.)      Κρήτη 

Παπίκιο  (1.510μ.)      Θεσσαλία 

Όλυμπος  (2.917 μ.)      Μακεδονία 

Αίνος   (1.628 μ.)      Πελοπόννησος  

Ψηλορείτης  (2.456 μ.)      Μακεδονία 

Υψάριο  (1.127 μ.)      Στερεά Ελλάδα 

Αθαμανικά Όρη (2.429 μ.)      Πελοπόννησος 

Κιθαιρώνας  (1.409 μ.)      Θάσος 

Μαίναλο  (1.980 μ.)      Θεσσαλία 

Πήλιο   (1.624 μ.)      Κρήτη 

Λευκά Όρη  (2.453 μ.)      Ήπειρος 

Παγγαίο  (1.956 μ.)      Μακεδονία 

Βόρας  (2.524 μ.)      Κεφαλονιά 

Ταΰγετος  (2.407 μ.)      Στερεά Ελλάδα 

Μιτσικέλι  (1.810 μ.)      Μακεδονία 

Βέρμιο  (2.052 μ.)      Ήπειρος 

Μενοίκιο  (1.963 μ.)      Σαμοθράκη 

Σάος (Φεγγάρι) (1.611 μ.)      Μακεδονία 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΣ  
Το δάσος δεν είναι μόνο δένδρα. Είναι ένα σύνολο διαφόρων φυτών - όπου βέβαια 

συνήθως κυριαρχούν τα δένδρα - μαζί με τα διάφορα ζώα που συνυπάρχουν και με το 
έδαφος και το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή.  

Όλες οι εκτάσεις που καλύπτονται από φυσική βλάστηση λέγονται δασικές, ανεξάρτητα  
από το αν κυριαρχούν δένδρα, θάμνοι ή φρύγανα και αποτελούν ένα πολυσύνθετο σύνολο 
με δική του ζωή και λειτουργίες. 

Αποτελούν το Δασικό Oικοσύστημα, που παίζει σημαντικό ρόλο στη βιολογική  
ισορροπία της φύσης. 

 

Βρείτε τα ζώα:  
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ΔΑΣΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΛΑ … 
1. Μιλάμε χαμηλόφωνα για να μη τρομάζουμε τα νεαρά πουλιά και ζώα. 

2. Προσέχουμε τα νεαρά δέντρα και ιδιαίτερα τις κορυφές τους. 

3. Παίρνουμε μόνο ξερά ξύλα για τα παιχνίδια μας και όχι πράσινα κλαδιά. 

4. Φροντίζουμε να μην καταστρέφουμε τις φωλιές των πουλιών και των ζώων. Είναι το 
σπίτι τους. 

5. Φροντίζουμε να μην αφήνουμε σκουπίδια πίσω μας. 

6. Δεν χαράζουμε πάνω στα δέντρα το όνομά μας, τα αρχικά μας κλπ. (Μήπως χαράζουμε 
το δέρμα μας; Μάλλον όχι γιατί κινδυνεύουμε από μόλυνση. Το ίδιο και τα δέντρα.) 

7. Τα δάση ανήκουν σε όλους μας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τα μεταχειρίζεται όπως 
θέλει. 

8. Η προσφορά του δάσους στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και στην 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι ανεκτίμητη. Το μόνο που χρειάζεται από μας είναι  
η προσοχή, η φροντίδα και η αγάπη μας. 

9. Αν αγαπήσουμε το δάσος και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα, τότε μόνο θα 
μπορέσουμε να το προστατέψουμε. 

 

    
a. Η φύση δεν είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνη είναι η άγνοια και η υπερεκτίμηση των 

δυνατοτήτων μας. 
b. Δεν υπάρχει ακατάλληλος καιρός.  Μόνο ακατάλληλο ντύσιμο! 

Οι φυσικές δραστηριότητες στο δάσος και το βουνό συνδέονται: 
 με τη θετική επίδραση της φύσης στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, 
 με τη φυσική άσκηση που εμπεριέχουν οι υπαίθριες δραστηριότητες, 
 με την αναψυχή και την περιπέτεια, 
 με το σεβασμό του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής 

συνείδησης. 

Το όφελος των υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι: 
 ενεργοποίηση ενστίκτων επιβίωσης (σε μικρούς και μεγάλους), 
 αυτενέργεια που οδηγεί σε ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, 
 αμεσότητα με φυσικό περιβάλλον, 
 ανάπτυξη του ατόμου. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 
 

 Για μεγαλύτερη ασφάλεια να προτιμάτε να κάνετε πεζοπορία βουνού με παρέα.  
 

 Μην ξεχνάτε να πάρετε μαζί νερό. Το νερό είναι απαραίτητο και μάλιστα σε αρκετή 
ποσότητα. Πάντα θα πρέπει να γνωρίζετε από πριν στις διαδρομές που σχεδιάζετε 
αν θα βρείτε πόσιμο νερό.  

 

 Πάντα να έχετε μαζί σας ένα αδιάβροχο/αντιανεμικό. Αν έχετε χώρο στο σακίδιο 
πάρτε μαζί μια δεύτερη μπλούζα κι ένα ζευγάρι κάλτσες. 

 

 Μην υπερεκτιμάτε τις γνώσεις και ικανότητές σας. 
 

 Να μένετε πάντα στο μονοπάτι και να μην κόβετε δρόμο για να βγείτε πιο γρήγορα 
αλλά ούτε ν’ ανοίγετε εναλλακτικές διαδρομές. Να κάνετε χρήση μόνο ανοιχτών 
μονοπατιών. 

 
 Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας ή παίρνετε κάποια φάρμακα καλό θα 

είναι να έχετε πάντα πάνω σας ένα χαρτί ή μια κάρτα με τα στοιχεία αυτά καθώς και 
ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με κάποιο δικό σας πρόσωπο. 

 

 
 Με την κινητή τηλεφωνία μπορεί πλέον κανείς να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή. 
Σε κάθε περίπτωση όμως καλό θα είναι να ενημερώσετε κάποιον δικό σας για τη  

διαδρομή που σκοπεύετε να ακολουθήσετε και την πιθανή ώρα επιστροφής. (Τουλάχιστον  
για το λίγο διάστημα που αφιερώνει κανείς στον εαυτό του και αφήνει μακριά τις σκοτούρες 
της καθημερινότητας…ξεχνώντας το κινητό του τηλέφωνο). 

 

 Πριν ξεκινήσετε να έχετε ενημερωθεί για τον καιρό τις επόμενες ώρες ή μέρες αν 
πρόκειται να διανυκτερεύσετε. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 
Με την ορεινή πεζοπορία νιώθοντας την απόλυτη ελευθερία ο άνθρωπος προσπαθεί 

να δαμάσει τα στοιχεία της φύσης κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες. Για να γίνει όμως 
αυτό πρέπει να λάβει υπόψη όλους τους κανόνες ασφαλείας και να ενημερωθεί για όλους 
τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσει. 

Μπορείτε να κάνετε πεζοπορία βουνού σχεδόν παντού στη φύση. Σε όλη την Ελλάδα 
μπορεί κανείς να βρει κανείς ενδιαφέρουσες διαδρομές ορεινής πεζοπορίας, όλο το χρόνο,  
όμως το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι ιδανικές εποχές. 

 

Αν έχετε σκοπό να κάνετε μια πολύωρη εξόρμηση και θέλετε να νοιώσετε άνεση και 
ασφάλεια, τότε θα  ήταν χρήσιμο να εξασφαλίσετε και τα παρακάτω: 

Ρούχα 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ρούχων είναι η καλή διαπνοή. Συνήθως είναι 
εφαρμοστά με στόχο να κρατούν ζεστό το σώμα και τους μύες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν 
την αναπνοή τού σώματος και τη γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα.  

 
Κατάλληλα παπούτσια 
Πολλοί αρχάριοι ξεκινούν την ορεινή πεζοπορία φορώντας αθλητικά παπούτσια, όμως 

η πείρα αποδεικνύει ότι η χρήση ειδικών παπουτσιών για πεζοπορία κάθε άλλο παρά περιττή  
είναι. ‘Ένα ζευγάρι κατάλληλα παπούτσια μπορεί να προσφέρει άνεση, μεγαλύτερη απόδοση 
και αποφυγή μικροτραυματισμών. 

 
Προστατευτικά γυαλιά 
Τα γυαλιά στην ορεινή πεζοπορία δεν προστατεύουν μόνο από τον ήλιο αλλά και από 

κλαδιά, σκόνη κ.ά. 
 
Τρόφιμα 
Τα ενεργειακά τζελ, τα αποξηραμένα φρούτα, κ.ά. είναι μερικά από τα αγαπημένα 

τρόφιμα των πεζοπόρων. Τα τρόφιμα είναι απαραίτητα στην ορεινή πεζοπορία ιδιαίτερα σε 
πολύωρες διαδρομές. 
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 
Όταν κινούμαστε μέσα σε ένα μονοπάτι πάντοτε έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί να 

συναντήσουμε: 
- Ποδηλάτη, περιπατητή,  πεζοπόρο (κινούμενο στην ιδία κατεύθυνση με μάς ή αντίθετα). 
- Εμπόδια. Όχι τα εμπόδια δυσκολίας του μονοπατιού, αλλά τα μη αναμενόμενα (π.χ. νερό, ρέμα, κλαδιά κα). 
- Ζώα άγρια (π.χ. αδέσποτα σκυλιά, φίδια κ.τ.λ.) ή  ήμερα (π.χ. σκύλοι που συνοδεύουν περιπατητές, άλογα). 
Για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί όλα τα παραπάνω μπορεί να 

εμφανιστούν στο μονοπάτι και μάλιστα κάποιες φορές ξαφνικά. 
Οποιαδήποτε και αν είναι η περίπτωση συνάντησης και ακόμα αν εμείς έχουμε προτεραιότητα ή  κινούμαστε σε 

αμιγώς πεζοπορικό μονοπάτι, πάντοτε παραχωρούμε το μονοπάτι για να έχουμε ασφαλή προσπέραση. Η παραχώρηση 
δεν σημαίνει ότι υποκύπτουμε ή ότι χάνουμε το δικαίωμα μας, αλλά σεβασμό στους άλλους και στον εαυτό μας. Η 
διαδικασία αυτή γίνεται για την ασφάλεια όλων. Η ευγένεια θα βοηθήσει για να δημιουργηθεί η ευκαιρία 
επικοινωνίας ώστε να εξηγήσουμε πιθανά λάθη που μπορεί να έχουν κάνει οι χρηστές του μονοπατιού. 

Σε περίπτωση συνάντησης με ζώα: 
Άλογα (με αναβάτη): 
1) Παραχωρούμε όλο το μονοπάτι στο άλογο και στον αναβάτη του 
2) Χαιρετάμε ευγενικά με ήρεμο τόνο φωνής. 
3) Αφού περάσει το άλογο μπορούμε να συνεχίσουμε. 
Σκύλοι (συνοδευμένοι): 
Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου είναι υποχρεωμένος να τον έχει δεμένο όταν βρίσκεται σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο. 
1) Φωνάζουμε με την πρώτη οπτική επαφή «πεζοπόρος» και αν ο σκύλος είναι λυτός «μαζέψατε το σκύλο». 
2) Κατευθυνόμαστε στην άκρη του μονοπατιού. 
3) Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να σταματήσουμε για να περάσουμε ή να προσπεράσουμε αργά χωρίς να 

προκαλέσουμε τον σκύλο. Σε περίπτωση που ο σκύλος επιτεθεί έχουμε κάθε δικαίωμα να υπερασπιστούμε τη 
σωματική ακεραιότητα μας.  

4) Αφού προσπεράσουμε έχουμε το νου μας για λίγο  ακόμη, ο σκύλος μπορεί να επιστρέψει και να μας ακολουθήσει. 
Σκύλοι (αδέσποτοι): 
Πάντα βαδίζουμε με προσοχή και ήρεμες κινήσεις. Σε περίπτωση επίθεσης σταματάμε και προσπαθούμε να διώξουμε 

τον ή τους σκύλους σε μια ασφαλή απόσταση (φωνάζοντας, με πέτρες ή κλαδιά) περπατώντας με αργό ρυθμό ώστε να 
απομακρυνθούμε το συντομότερο δυνατό. Αν είναι περισσότερα από ένα σκυλιά, καλό θα ήταν να έχουμε πλάτη ένα 
δένδρο η ένα θάμνο και να μην είμαστε ακάλυπτοι. 

Φίδια: 
1) Με την πρώτη οπτική επαφή διατηρούμε την ψυχραιμία μας και τον έλεγχο. 
2) Αλλάζουμε πορεία (δεν κατευθυνόμαστε πάνω στο  φίδι). 
3) Απομακρυνόμαστε γρήγορα και ειδοποιούμε τους πεζοπόρους που μπορεί να είναι πίσω μας. 
Τα φίδια  τρομάζουν αν εμφανιστούμε γρήγορα και αναπάντεχα. Μια πιθανή περίπτωση είναι να κουλουριαστούν 

αμυνόμενα. Αν κάποιο φίδι κουλουριαστεί στην μέση του μονοπατιού, σταματάμε και προσπερνάμε αφήνοντας 
τουλάχιστον 3 με 4 μέτρα απόσταση (ακόμα και αν χρειαστεί να βγούμε από το μονοπάτι). 

Δεν τρομάζουμε και δεν ενοχλούμε τα ζώα 
Όλα τα ζώα τρομάζουν με την παρουσία του ανθρώπου, πόσο μάλλον με κάποιον που κινείται και κάνει άγνω στους 

για αυτά θορύβους. Σε κάθε περίπτωση δίνουμε χώρο και χρόνο στα ζώα να μας συνηθίσουν. Απομακρυνόμαστε 
γρήγορα και σε καμιά περίπτωση δεν ακολουθούμε ή προσπαθούμε να τα πιάσουμε. 

Σχεδιάζουμε και υπολογίζουμε τους κινδύνους 
Γνωρίζουμε τις δυνατότητες μας και προετοιμαζόμαστε για τα διαφορετικά είδη μονοπατιών που θα συναντήσουμε.  
Προσοχή στο φορητό Mp3 
Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλειά σας ακόμα και αν βαρεθείτε λίγο. Η ευχάριστη επίδραση της μουσικής 

αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς το έχετε ήδη διαπιστώσει. 
Η μουσική αποτελεί μια εξαιρετική παρέα και ανάλογα με το ρυθμό και την έντασή της μπορεί να μας «ανεβάζει» 

όταν το χρειαζόμαστε. Έτσι, η εικόνα του πεζοπόρου με ακουστικά και Mp3 είναι πλέον συνηθισμένη. 
Όμως, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς με τα ακουστικά στα αυτιά μειώνεται η αντίληψή σας και 

κατά συνέπεια και η ικανότητα αντίδρασης σε κάποιον εξωτερικό κίνδυνο. Έτσι, μπορεί να μην ακούσετε την 
προειδοποίηση κάποιου για επερχόμενο κίνδυνο και ξαφνικά να βρεθείτε σε πολύ δυσάρεστη θέση. 

Προτεραιότητα έχει η σωματική σας ακεραιότητα και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τη θέτετε σε κίνδυνο. 



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΡΟΪΩΝ                                    

 
- 9 - 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 
Αν δεν έχετε ενημερωθεί για τον καιρό από επιστήμονες μετεωρολόγους, από τα 

δελτία ειδήσεων, από σχετικές ιστοσελίδες κλπ, τότε μπορείτε να προβλέψετε πρακτικά τον 
καιρό παρατηρώντας τον ουρανό και τα σύννεφα, αλλά και τα ζώα, τα οποία είναι πολύ πιο 
ευαίσθητα απ’ τον άνθρωπο στις μεταβολές του καιρού. 

 
Έτσι, θα έρθει κακοκαιρία, εάν:  

 Τα σύννεφα είναι έντονα, γκρίζα και μαύρα,  
ανακατεύονται και κατεβαίνουν προς τη γη.  
 Αστράφτει ή βροντά χωρίς βροχή (έρχεται καταιγίδα). 
 Οι αράχνες διατρέχουν τα νήματα που συγκρατούν τον 
ιστό τους.  
 Οι μέλισσες μπαίνουν στην κυψέλη και δεν ξαναβγαίνουν 
(καταιγίδα).  
 Οι γάτες καθαρίζονται πολύ ώρα, περνώντας το πόδι πίσω 
από το αφτί τους.  

 Τα σαλιγκάρια και  οι γυμνοσάλιαγκες βγαίνουν από τις κρυψώνες τους.  
 Τα ψάρια πηδούν έξω από το νερό. 

Ενώ θα έχει καλοκαιρία, όταν: 

 Ο ήλιος ανατέλλει χωρίς να υπάρχουν σύννεφα στην 
ανατολή.  
 Οι βάτραχοι κοάζουν το βράδυ. 
 Τα χελιδόνια πετούν ψηλά.  
 Οι γλάροι το πρωί ανοίγονται στο πέλαγος. 
 Οι νυχτερίδες πετούν σιωπηλά αργά το βράδυ.  
 Τα κοκόρια λαλούν σε ακανόνιστες ώρες.  
 Η βδέλλα, που έχουμε τοποθετήσει στο βυθό ενός κυπέλλου, διπλώνεται. 

 
Μπορούμε να προβλέψουμε τι καιρό θα μας κάνει σήμερα ή αύριο; Πώς το βρήκαμε; 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΕΣ 
Η ανταλλαγή ηλεκτρισμού ανάμεσα στα σύννεφα και το έδαφος προκαλεί ένα γιγάντιο 

σπινθήρα, τον κεραυνό. Η διαστολή του θερμαινόμενου από την ηλεκτρική εκκένωση αέρα 
συνοδεύεται από έναν εκρηκτικό θόρυβο, τη βροντή. 

Μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο απέχει από εμάς μια καταιγίδα; 

Όσο μακριά και αν είναι η καταιγίδα, βλέπουμε τον κεραυνό (αστραπή) την ώρα που 
δημιουργείται, αλλά ακούμε τη βροντή αργότερα. (Ταχύτητα ήχου: 350μ/δευτερόλεπτο). Για 
παράδειγμα, όταν δούμε μια αστραπή στα δυτικά και ακούσουμε τη βροντή 6 δευτερόλεπτα 
αργότερα σημαίνει ότι η καταιγίδα βρίσκεται (6*350= 2.100μ) 2,1 χιλιόμετρα περίπου μακριά 
στα δυτικά. 

Έτσι μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα την κατεύθυνσή μας και το αν έχουμε αρκετό 
χρόνο να φτάσουμε στον προορισμό μας. Θα πρέπει να υπολογίζουμε όμως ότι η καταιγίδα 
μπορεί να κινηθεί και σε άλλη κατεύθυνση ανάλογα με τον άνεμο. 

 
Προφυλάξεις από καταιγίδες. 

 Αν δεν υπάρχει κοντά μας ασφαλές καταφύγιο, καλύτερα να συνεχίσουμε το δρόμο 
μας. 

 Αποφεύγουμε τα μεμονωμένα δέντρα, τους πυλώνες, τα γεωργικά μηχανήματα, τα 
μεταλλικά υπόστεγα και τους φράκτες.  

 Δεν πλησιάζουμε στις όχθες των λιμνών.  

 Δεν μπαίνουμε σε σπήλαια, σε κοιλότητες βράχων, σε σχισμές που τις γλείφει το 
νερό (που είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού).  

 Δεν πλησιάζουμε τους ογκόλιθους.  
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ 
Ο άνεμος είναι η αναπνοή της ατμόσφαιρας. Αν δεν υπήρχε άνεμος, θα έκανε πολύ 

περισσότερη ζέστη στους τροπικούς, περισσότερο κρύο στους πόλους, θα έβρεχε 
ασταμάτητα στις θάλασσες και η στεριά θα ήταν ξερή σαν τις ερήμους. Χάρη σ’ αυτόν 
μεταβάλλονται οι καιρικές συνθήκες. 

Η μέση ταχύτητά του είναι 30χλμ/ώρα. Στις θύελλες ξεπερνά τα 50χλμ/ώρα, ενώ ένας 
ανεμοστρόβιλος κινείται με ταχύτητα 86 χλμ/ώρα.  

Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι ο άνεμος κάνει το 
ανθρώπινο σώμα να αισθάνεται πολύ πιο έντονα το κρύο. Έτσι, μια 
θερμοκρασία 10οC με άνεμο 20χλμ/ώρα την αισθανόμαστε σαν 
4οC, ενώ με άνεμο 40 χλμ/ώρα την αισθανόμαστε σαν 0οC. 

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορεί κανείς να εκτιμήσει την ένταση του ανέμου πρακτικά 
κι έτσι να ντυθεί κατάλληλα και να αποφύγει περιπέτειες. 
 Ο καπνός ανεβαίνει κατακόρυφα: άπνοια, 0-1 Μποφόρ (ταχύτητα 0-5 χλμ/ώρα). 
 Τα φύλλα κινούνται: ασθενής άνεμος, 2-3 Μποφόρ (ταχύτητα 5-20 χλμ/ώρα). 
 Τα κλαδιά κινούνται: ισχυρός άνεμος, 4-5 Μποφόρ (ταχύτητα 20-40 χλμ/ώρα). 
 Οι κορυφές ταλαντώνονται, οι ομπρέλες αναποδογυρίζουν: σφοδρός άνεμος, 6 Μποφόρ 

(ταχύτητα 40-50 χλμ/ώρα). 
 Όλα τα δέντρα κινούνται, το αντίθετο στον άνεμο βάδισμα γίνεται δύσκολα: θυελλώδης 

άνεμος, 7 Μποφόρ (ταχύτητα 50-60 χλμ/ώρα). 
 Τα κλαδιά σπάζουν: θύελλα, 8-9 Μποφόρ  (ταχύτητα 60-90 χλμ/ώρα). 
 Τα δέντρα ξεριζώνονται: σφοδρή θύελλα, 10-11 Μποφόρ  (ταχύτητα 90-120 χλμ/ώρα). 
 Μεγάλες καταστροφές: τυφώνας, 12 Μποφόρ  (ταχύτητα + 120 χλμ/ώρα). 

   
6 Μποφόρ     10 Μποφόρ     11 Μποφόρ 

Σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα κάθε άνεμος έχει διαφορετικά ονόματα ή παραλλαγές. 
Εδώ παραθέτουμε τα πιο συνηθισμένα απ’ αυτά. 
 Βόρειος (Β): Βοριάς ή Τραμουντάνα 
 Βορειοανατολικός (ΒΑ): Γρέγος (ο πιο κρύος άνεμος) 
 Ανατολικός (Α): Λεβάντες 
 Νοτιοανατολικός (ΝΑ): Σιρόκος 
 Νότιος (Ν): Νοτιάς ή Όστρια 
 Νοτιοδυτικός (ΝΔ): Γαρμπής ή Λίβας (όταν είναι ζεστός) 
 Δυτικός (Δ): Πουνέντες ή Ζέφυρος 
 Βορειοδυτικός (ΒΔ): Μαΐστρος 
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ΦΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
Καλό είναι σε κάθε εξόρμησή μας στη φύση να έχουμε μαζί μας πυξίδα και χάρτη, 

ειδικά εάν πρόκειται να διανύσουμε νέες διαδρομές. Εάν για κάποιο λόγο το έχουμε ξεχάσει, 
υπάρχει πάντα τρόπος να προσανατολιστούμε με φυσικούς τρόπους. Πάντα θυμόμαστε ότι 
όταν το δεξί μας χέρι δείχνει την Ανατολή, το αριστερό δείχνει τη Δύση, μπροστά μας είναι ο 
Βορράς και πίσω μας ο Νότος.  

 Προσανατολισμός με τον ήλιο . 

Επειδή ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή το μεσημέρι βρίσκεται προς το Νότο και το βράδυ στη 
Δύση, μπορούμε, γνωρίζοντας την ώρα, να προσδιορίσουμε (κατά προσέγγιση) κάποιο σημείο του 
ορίζοντα. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι o ήλιος στις 6 το πρωί βρίσκεται στην Ανατολή, στις 9 
Βορειοανατολικά, στις 12 στο Νότο, στις 3 Νοτιοδυτικά και στις 6 το απόγευμα στη Δύση. Στερεώνοντας 
κατακόρυφα στο έδαφος ένα ξύλο με τέτοιο ύψος, ώστε να αφήνει μια ευδιάκριτη σκιά στο έδαφος 
σημαδεύουμε την άκρη της σκιάς. Περιμένουμε ώσπου να μετακινηθεί η σκιά περίπου 40 εκατοστά και 
σημαδεύουμε τη νέα θέση. Ενώνουμε τα δύο σημάδια με μια ευθεία. Η ευθεία δείχνει τον άξονα 
Ανατολής – Δύσης. Το πρώτο σημείο που σημαδέψαμε δείχνει τη Δύση ενώ το δεύτερο την Ανατολή. 

 Προσανατολισμός με τα βρύα. 

Τα βρύα έχουν τη τάση να βγαίνουν στη βορινή πλευρά των δέντρων εξαιτίας 
της υγρασίας και των κρύων βοριάδων. Μπορεί στη συνέχεια να τείνουν να  
κατακλείσουν περιμετρικά το δένδρο, αλλά είναι εύκολα διακριτή η κυριαρχία τους 
στη βορι νή πλευρά του δένδρου. 

 Προσανατολισμός με ιερά εκκλησιών και σταυρούς τάφων. 

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει μια σημειολογία, η οποία έμμεσα σχετίζεται με τον 
προσανατολισμό και βασίζεται στη σπουδαιότητα της Ανατολής. Γι’ αυτό, ενώ με την πυξίδα και το χάρτη 
αναζητούμε πρώτα το Βορρά, τώρα θα αναζητήσουμε την Ανατολή και θα τη βρούμε πίσω από το Ιερό της 
Εκκλησίας ή απέναντι από το σταυρό του τάφου. (Ο σταυρός βλέπει στη Δύση). 

 Προσανατολισμός με τα κτίρια. 

Η γενικότερη αρχή του βιοκλιματικού σχεδιασμού θέτει ότι η νότια πλευρά του κτιρίου πρέπει 
να χρησιμοποιείται για παθητική ηλιακή θέρμανση, ενώ αντίθετα η βόρεια για προστασία από τους 
ανέμους και ανάσχεση της θερμότητας. Έτσι, αν δούμε κάποιο παλιό κτίριο αρχοντικό ή νεοκλασικό θα 
παρατηρήσουμε ότι τα μεγάλα του ανοίγματα είναι στο Νότο και η τυφλή πλευρά με ελάχιστα, συνήθως,  
ανοίγματα προς το Βορρά. 

 Προσανατολισμός με τις μυρμηγκοφωλιές 

Τα μυρμήγκια φροντίζουν να φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο τις φωλιές τους, ώστε η 
βορινή πλευρά να είναι περισσότερο ανασηκωμένη από τις υπόλοιπες. 

 Προσανατολισμός με την κλίση των κορμών των δέντρων. 

Λόγω των δυνατών βοριάδων ή της ηλιοφάνειας σε πολλά δάση τα δέντρα παίρνουν κλίση προς το Νότο. 

 Προσανατολισμός με τον ήλιο και ένα αναλογικό ρολόι χεριού 

Για να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο αυτή χρειαζόμαστε ένα ρολόι με δείκτες. Συντονιζόμαστε με 
τον ηλιακό χρόνο γυρίζοντας το ρολόι μας μία ώρα πίσω το χειμώνα και δύο ώρες πίσω το καλοκαίρι. 
Τοποθετούμε το ρολόι οριζόντια κι ευθυγραμμίζουμε τον ωροδείκτη με τον ήλιο. Ο Νότος βρίσκεται στη 
διχοτόμο της γωνίας, που σχηματίζεται ανάμεσα στον ωροδείκτη και την ένδειξη 12.00 (μεσημβρία). Εάν 
ζούσαμε στο νότιο ημισφαίριο η ίδια διχοτόμος θα μας έδειχνε το Βορρά. 

 Προσανατολισμός με τον πολικό αστέρα 

Τη νύχτα μπορούμε να προσδιορίσουμε το Βορρά με τη βοήθεια του πολικού αστέρα. Ο πολικός 
αστέρας έχει το εξής προνόμιο: Δεν αλλάζει θέση γιατί βρίσκεται πάνω στον άξονα περιστροφής της γης 
και γι' αυτό δείχνει πάντα το Βορρά, ενώ προσδιορίζεται εύκολα από τον αστερισμό της Μεγάλης 
Άρκτου. Η Μεγάλη Άρκτος βρίσκεται πάντα στο βόρειο τμήμα του ορίζοντα και αναγνωρίζεται εύκολα 
από το σχήμα κατσαρόλας, που σχηματίζουν τα επτά άστρα της. Αν από τα άστρα α και β της Μεγάλης 
Άρκτου χαράξουμε μια νοητή γραμμή και την προεκτείνουμε προς το α, 5 φορές το μήκος α-β, τότε θα 
βρούμε τον πολικό αστέρα, που ανήκει στον αστερισμό της Μικρής Άρκτου. 
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Όσο μεγαλώνει το 
υψόμετρο 

τόσο σκουραίνουν οι 
ισοϋψείς καμπύλες. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΧΑΡΤΗ 
 Η κλίμακα του χάρτη 

Η κλίμακα ενός χάρτη είναι το κλάσμα που έχει ως αριθμητή τη μοναδιαία 
απόσταση στο χαρτί και παρονομαστή την πραγματική απόσταση στο πεδίο.  

Για παράδειγμα κλίμακα 1:50.000 σημαίνει πως 1 εκατοστό στο χάρτη 
αντιστοιχεί σε 50.000 εκατοστά (ή 500 μέτρα) στο πεδίο. 

 
 

 Ισοϋψείς καμπύλες 

Οι ισοϋψείς καμπύλες ενώνουν σημεία της γης που 
έχουν το ίδιο ακριβώς υψόμετρο. Στο υπόμνημα κάθε χάρτη 
φαίνεται η υψομετρική διαφορά ανάμεσα σε δυο διαδοχικές 
καμπύλες, η οποία συνήθως αντιστοιχεί σε 100μ. (σε χάρτες 
κλίμακας 1:250.000). 

Αυτό που πρέπει να γνωρίζει κάποιος, που έχει σκοπό να 
διασχίσει μια ορεινή διαδρομή, μελετώντας το χάρτη είναι ότι 
όσο πιο κοντά είναι οι ισοϋψείς καμπύλες τόσο μεγαλύτερη 
είναι η κλίση του εδάφους. 

Πολλά στοιχεία του γήινου ανάγλυφου, όπως ράχες, βουνά, κοιλάδες και διάσελα,  
γίνονται εύκολα κατανοητά από το αντίστοιχο σχήμα των ισοϋψών καμπύλων. 

Έτσι, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μελετήσουμε το χάρτη ισοϋψών καμπυλών πριν 
αποφασίσουμε να διασχίσουμε με την παρέα μας μια άγνωστη πορεία. Θα διαλέξουμε έτσι 
πιο προσβάσιμα μονοπάτια για τις εξορμήσεις μας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
Ας δούμε αν μπορούμε να υπολογίσουμε με γυμνό μάτι τις αποστάσεις που έχουμε 

από χαρακτηριστικά σημαία του ορίζοντα ή και από τους συμμαθητές μας.  

 Ανάλογα δηλαδή με το τι διακρίνουμε…: 

 
10 χλμ - Μία γραμμή  5 χλμ. – Συγκεχυμένες σκιές  2 χλμ. – Περίγραμμα δέντρων 

 

  
850 μ – Ξεχωρίζεις ανθρώπους  700μ. – Διακρίνεις τα μέλη τους 600μ. – Σπίτι με λεπτομέρειες . 

 

    
     500 μ. Χειρονομίες ανθρώπων 400 μ.  Σιλουέτες    75μ. Βλέπεις τα μάτια      50μ  Ξεχωρίζεις ποιος είναι 

(Πηγή: Renee Kayser, Το Βιβλίο του δάσους, οδηγός του  μικρού εξερευνητή, Εκδόσεις Ερευνητές, 1989) 

…απέχουμε από : 

 
 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ – ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 
Βρείτε τον καλύτερο τρόπο για να  προσανατολιστείτε, στην τοποθεσία που βρίσκεστε. 

 
 
 

Σημειώστε ποια χαρακτηριστικά σημάδια γύρω σας θα σας δείχνουν στο εξής πού  
βρίσκεται ο βορράς, ο νότος, η ανατολή και η δύση.  

Αφού προσανατολιστείτε, βρείτε την κατεύθυνση του ανέμου, που φυσάει τώρα, και την  
ονομασία του: 

Βορειοδυτικός 

ΒΔ 

Μαΐστρος 

Βόρειος  

 Β  

Βοριάς ή Τραμουντάνα 

Βορειοανατολικός 

ΒΑ 

Γρέγος (ο πιο 
κρύος άνεμος) 

Δυτικός 

Δ 

Πουνέντες ή 
Ζέφυρος 

 

Ανατολικός  

Α 

Λεβάντες 

Νοτιοδυτικός 

ΝΔ 

Γαρμπής ή 
Λίβας (όταν 
είναι ζεστός) 

Νότιος 

Ν 

Νοτιάς ή Όστρια 

Νοτιοανατολικός 

ΝΑ 

Σιρόκος 

Ο άνεμος, που φυσάει τώρα, με μια φράση: …………………………………………………………… 

Τρόπος προσανατολισμού που επιλέξαμε, πώς εργαστήκαμε: 

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



                                                         ΔΑΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

 
- 16 - 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: …………………………………………….. ΕΠΟΧΗ (ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ): ……………………………… 
Υπογράμμισε το σωστό: ΕΙΔΟΣ ΔΑΣΟΥΣ:  α. Κωνοφόρο,   β. φυλλοβόλο,   γ. Τροπικό 
Κύκλωσε το σωστό: ΒΑΘΜΙΔΑ ΒΟΥΝΟΥ: 1. Λόφων μέχρι 900μ 
       2 Ορεινή 900μ – 1500μ 
       3. Υποαλπική 1500-2100μ 
       4. Αλπική 2100μ.-2700μ 
       5. Χιονιού πάνω από 2700μ. 
Σημείωσε εδώ τα χρώματα που κυριαρχούν στο πεδίο που επισκεφτήκαμε: 
…………………………………………………….………………  ……………………………………….………………………………..  

Σημείωσε εδώ τα αρώματα και μυρωδιές που κυριαρχούν στο πεδίο που επισκεφτήκαμε: 
…………………………………………………….………………  ……………………………………….………………………………..  

Σημείωσε εδώ τους ήχους που κυριαρχούν στο πεδίο που επισκεφτήκαμε: 
…………………………………………………….………………  ……………………………………….………………………………..  

Αναγνώρισε και σημείωσε εδώ από ένα μέχρι τρία από κάθε είδος που συνάντησες: 
ΔΕΝΤΡΑ: ΑΕΙΘΑΛΗ         ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ  
…………………………………………………….………………  ……………………………………….………………………………..  

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

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

ΘΑΜΝΟΙ: ΑΕΙΘΑΛΕΙΣ       ΦΥΛΛΟΒΟΛΟΙ 

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

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

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

ΠΟΩΔΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ: (ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ- ΒΟΤΑΝΑ)  

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

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

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

ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ: (ΒΡΥΑ, ΛΕΙΧΗΝΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ) 

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

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

Μήπως είδες ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΕΡΠΕΤΑ, ΠΤΗΝΑ, ΕΝΤΟΜΑ ΚΛΠ), ή ΙΧΝΗ ΤΟΥΣ; 

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

…………………………………………………….………………  ……………………………………….………………………………..  
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ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ 
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ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ 
Γράψτε τα ονόματα στις εικόνες: αγριόγατα, αγριογούρουνο, αλεπού, ασβός, βατράχι, ελάφι, λαγός, λύκος, 

νυφίτσα, σαλαμάνδρα, σαύρα, σκίουρος, τσακάλι, τυφλοπόντικας, χελώνα 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ 
Γράψτε τα ονόματα στις εικόνες: αετός, αηδόνι, γερακίνα, δεκοχτούρα, δρυοκολάπτης, καλιακούδα, 

κορυδαλλός, κοτσύφι, κουκουβάγια, μελισσοφάγος, μπεκατσίνι, μπούφος, τσαλαπετεινός, τσίφτης, φιδαετός 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ  
 

Ενώνοντας τις σπασμένες λέξεις σχηματίστε τις ονομασίες πουλιών του τόπου μας:  

 

αγριο-  
αετός 

αη-  
ας 

γερα-  
βάγια 

γύπ-  
δόνι 

δεκα-  
κι 

δρυο-  
κίνα 

καρδε-  
κολάπτης 

κορά-  
οχτούρα 

κουκου-  
πελαργός 

μαυρο-  
περίστερο 

μελισσο-  
ρίνα 

μπεκά-  
τσα 

μπού-  
φάγος 

ξε-  
φος 

τσί-  
φτέρι 

χρυσ-  
φτης 
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ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ; 
Εντάξτε το κάθε πουλί σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 

 
Αγριοπερίστερο 

Αετός 
Αηδόνι 

Αργυροπελεκάνος 
Ασημόγλαρος 
Βαλτόπαπια 

Γερακίνα 
Γύπας 

Δεκαοχτούρα 
Δρυοκολάπτης 

Καρδερίνα 
Κορμοράνος  

Κότσυφας 
Κουκουβάγια 

Κρυπτοτσικνιάς 
Λευκοτσικνιάς 

Μπούφος 
Νανόχηνα 

Σκουφοβουτηχτάρι 
Σταχτοτσικνιάς 

Τσίχλα 
Φαλαρίδα 
Φλαμίγκο 

Χουλιαρομύτα 
 

Πουλιά υδρόβια 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
 

Πουλιά του δάσους 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
Εντοπίστε τα στρώματα του δάσους σας, με τη βοήθεια του υπομνήματος: 
Τοποθετήστε τα παρακάτω ζώα στην εικόνα, ανάλογα με της ανάγκες τους:  

1.αηδόνι, 2.αλεπού, 3.γαιοσκώληκας, 4.δρυοκολάπτης, 5.κάμπια, 6.μυρμήγκι, 7.σκίουρος, 8.φίδι.  
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ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟ 
Διαλέγουμε με την ομάδα μας ένα δένδρο και το ονοματίζουμε. 

Το όνομα που δώσαμε στο δένδρο μας είναι:  

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

 

ΣΚΙΤΣΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΜΑΣ 
Βρίσκουμε δύο θέσεις από τις οποίες βλέπουμε καλά το δένδρο μας, από 

διαφορετικές πλευρές του, π.χ. σε ορθή γωνία (90ο ) με αυτό. 

Σχεδιάζουμε όσο πιο πιστά μπορούμε το σκίτσο του δένδρου μας από τις 
πλευρές αυτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το όνομα που δώσαμε στο δένδρο μας στην αρχή, μας βοήθησε στο 
σκιτσάρισμά του; ………………………………………………………………………………………. 

Θέλουμε τώρα να του δώσουμε ένα πιο ταιριαστό όνομα; Αν ναι ποιο; 

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

 
από το «Το μονοπάτι της αλεπούς», του ΚΠΕ Ποροΐων 2004-2006, Τάτση Κ. & Κεχαγιόγλου Ε. 
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ΗΛΙΚΙΑ 
Ένα δένδρο χρειάζεται 1 χρόνο για να αυξήσει την περίμετρό του περίπου 

κατά 2,5 εκατοστά, αν ζει κάπου μόνο του. Αν όμως ζει ανάμεσα σε άλλα δέντρα, 
επειδή ανταγωνίζεται τα άλλα δέντρα για να αποκτήσει το απαραίτητο φως, νερό 
και θρεπτικά συστατικά, η ανάπτυξή του χρειάζεται περίπου διπλάσιο χρόνο. 

Έτσι βρίσκουμε την ηλικία του (σε χρόνια) διαιρώντας την περίμετρο του 
κορμού του (σε μέτρα) με το 2,5, ενώ αν ζει ανάμεσα σ’ άλλα, διπλασιάζουμε το 
αποτέλεσμα. 

 

 
Π.χ. αν η περίμετρος είναι 110εκ., η ηλικία του είναι 110/2,5=44 χρονών ,  

ενώ αν ζει ανάμεσα σ’ άλλα, η ηλικία του είναι 44*2=88 χρονών. 

Περίμετρος του δένδρου, σε ύψος 1,30μ.-1,40μ. από το έδαφος: …………………………............. εκ.  

Ηλικία του δένδρου: ……………………………………………………………………………......................…. χρόνια.  
από το «Το μονοπάτι της αλεπούς», του ΚΠΕ Ποροΐων 2004-2006, Τάτση Κ. & Κεχαγιόγλου Ε. 
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ΥΨΟΣ 
Γνωρίζοντας το ύψος κάποιου από την ομάδα μας, τον βάζουμε να σταθεί 

δίπλα στο δένδρο μας. Στεκόμαστε μακριά κρατώντας ένα ραβδί με τεντωμένο 
χέρι και σημειώνουμε πάνω στο ραβδί το φαινόμενο ύψος του φίλου μας. Έπειτα 
μετράμε πόσες φορές χωράει αυτό στο ύψος του δένδρου μας. 
Πολλαπλασιάζουμε τόσες φορές το ύψος του φίλου μας και έχουμε κατά 
προσέγγιση το ύψος του δένδρου μας.  

  

 
Για παράδειγμα, αν το ύψος του φίλου μας είναι 1,50 μ και πάνω στο ραβδί φαίνεται 

να χωράει 20 φορές στο ύψος του δένδρου μας, τότε το ύψος του δένδρου είναι  

1,50 μ*20 φορές= 30 μέτρα 

Πραγματικό ύψος του φίλου μας (κατά προσέγγιση δεκάτου του μέτρου): ………………………….μ. 

Πόσες φορές χωράει το ύψος του φίλου μας στο ύψος του δένδρου μας; ................……φορές. 

Ύψος του δένδρου: …………...........................……………………………………………………………………….. μ. 
από το «Το μονοπάτι της αλεπούς», του ΚΠΕ Ποροΐων 2004-2006, Τάτση Κ. & Κεχαγιόγλου Ε. 
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ΑΦΗ – ΣΚΑΡΦΑΛΩΜΑ ΣΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΜΑΣ 
Αγκαλιάζουμε ή, ακόμα, βρίσκουμε έναν τρόπο για να ν’ ανέβει έστω και 

λίγο κάποιος από την ομάδα μας πάνω στο δένδρο. Λειτουργούμε ομαδικά και 
βοηθούμε το συμμαθητή μας ή τη συμμαθήτριά μας. Έτσι, ερχόμαστε σε επαφή 
με το δένδρο μας και το γνωρίζουμε καλύτερα.  

 

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΜΑΣ 
Αποτυπώνουμε σε ένα φύλλο χαρτί το ανάγλυφο του φλοιού του δένδρου 

μας με τη βοήθεια μαλακού μολυβιού. 

Ακόμα, βρίσκουμε κάποια καλά διατηρημένα ξερά φύλλα του δένδρου μας 
και με τη βοήθεια κυλίνδρου παίρνουμε το ανάγλυφο αποτύπωμά τους σε υγρό 
πηλό, τον οποίο αφήνουμε στη συνέχεια να στεγνώσει. 

Χρειαζόμαστε ένα σβώλο πηλού περίπου όσο χωράει στην παλάμη μας, τον 
οποίο πλάθουμε σε λεπτό φύλλο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Η 
δραστηριότητα μπορεί να γίνει και στο εργαστήριο, μετά την επιστροφή μας στο 
Κέντρο, αρκεί να έχουμε φέρει εκεί τα ξερά φύλλα του δένδρου μας. 

  
 



                                                         ΔΑΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

 
- 28 - 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΡΥΑΚΙ 
Οριοθετούμε με την ομάδα μας ένα κομμάτι της όχθης του ποταμιού ή του ρυακιού και 

το ονομάζουμε: 

Το όνομα του κομματιού μας είναι: 

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

 

ΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Βάζουμε το χέρι μας μέσα στο νερό και υπολογίζουμε τη θερμοκρασία του. Στη 

συνέχεια παίρνουμε το θερμόμετρο από το σάκο της ομάδας μας και θερμομετρούμε το νερό 
με ακρίβεια για ένα λεπτό. Πόσο έξω πέσαμε; 

 

Θερμοκρασία αίσθησης:  

 

………………………….…….     

Θερμοκρασία θερμομέτρου: 

 

……………………………… 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΙΤΡΙΚΩΝ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ pH 
Χρησιμοποιούμε το αντιδραστήριο που θα βρούμε στο σάκο μας, ακολουθούμε τις 

οδηγίες του φυλλαδίου του, και μετράμε τα νιτρικά, τα φωσφορικά και το PH του νερού. Είναι 
στα φυσιολογικά όρια; 

 
Μέτρηση  
Νιτρικών ΝΟ3              

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

 (φυσιολογικές τιμές ≤ 
50mg/l) 

Μέτρηση  
Φωσφορικών PΟ4 

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

 (φυσιολογικές τιμές ≤ 
0,7mg/l) 

 
 

 Μέτρηση  
pH                            
………..…………………….…............ 

 (φυσιολογικές τιμές γλυκών 
νερών 6,5 – 8,5 ) 

από το «Το μονοπάτι της αλεπούς», του ΚΠΕ Ποροΐων 2004-2006, Τάτση Κ. & Κεχαγιόγλου Ε. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 

 
από το «Η λίμνη και το ποτάμι της», του ΚΠΕ  Ποροΐων 2004-2006, Τάτση Κ. & Κεχαγιόγλου Ε. 

Τοποθεσία δείγματος νερού Οργανισμοί που παρατηρήσαμε Συμπέρασμα: καθαρότητα του 
νερού 
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O ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
 

Μαζέψτε μόνο πράγματα που μπορείτε να επιστρέψετε στη θέση τους χωρίς να 
πάθουν καμία ζημιά. 
 

1. Τρία διαφορετικά είδη φύλλων 

2. Ένα μισοφαγωμένο φύλλο (όχι από εσένα!) 

3. Ένα αγκάθι 

4. Κάτι στρογγυλό 

5. Κάτι χνουδωτό 

6. Κάτι αιχμηρό 

7. Κάτι  πολύ ελαφρύ 

8. Κάτι που να δηλώνει ανθρώπινη παρουσία 

9. Κάτι όμορφο 

10.Τρία διαφορετικά είδη καρπών 

11.Κάτι άσπρο 

12.Κάτι πράσινο 

13.Μια μεγάλη αγκαλιά με την ομάδα σου 

14.Ένα μεγάλο χαμόγελο 

 

Αφού τα συγκεντρώσετε βάλτε τα στο σάκο σας και με την επιστροφή στο κέντρο 
φτιάξτε ένα κολάζ με φυσικά υλικά. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: …………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

Παρατηρούμε έργα ή άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις στο δάσος που επισκεφτήκαμε.  
Υπογραμμίζουμε όποιες βρήκαμε. Ζωγραφίζουμε στα πλαίσια τις τρεις κυριότερες. 

1) Σκουπίδια-   (γράψτε από πού μπορεί να προέρχονται): 

1α) Πλαστικά    ………………………………………………………………… 

1β) Χαρτιά   ………………………………………………………………… 

1γ) Αλουμίνια   ………………………………………………………………… 

1δ) Σιδηρικά    ……………………………………………………………….. 

1ε) Ξύλα-μοριοσανίδες …………………………………..…………………………… 

1στ) Αδρανή (μπάζα)  ………………………………………………………………… 

1ζ) Άλλο  ……………………… ………………………………………………………………… 

2) Δρόμοι: α) Ασφάλτινοι, β) Χωμάτινοι, γ) Ύπαρξη μονοπατιών 

3 Φράχτες: α) Μάνδρες, β) Συρματοπλέγματα, γ) Πρόχειροι φράχτες 

4) Στάνες: α) Σύγχρονες μονάδες κτηνοτροφίας, β) Πρόχειρα μαντριά 

5) Υδραυλικά έργα: α) Τάφροι, β) Αναβαθμοί, γ) Φράγματα, δ) Δεξαμενές 

7) Κτίρια: α) Κατοικίες, β) Καταστήματα, γ) Βιοτεχνίες, δ) Ξενοδοχεία 

8) Ερείπια κτιρίων: α) Μισογκρεμισμένα, β) Μόνο παλιά θεμέλια 

8) Άλλα έργα και παρεμβάσεις:  …………………………………………… …………………. 

 
 
 
 
 
Σημείωσε εδώ τα χρώματα των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο πεδίο που επισκεφτήκαμε: 
…………………………………………………….………………  ……………………………………….………………………………..  

Σημείωσε εδώ τυχόν μυρωδιές από ανθρώπινες παρεμβάσεις στο πεδίο που επισκεφτήκαμε: 
…………………………………………………….………………  ……………………………………….………………………………..  

Σημείωσε εδώ τυχόν ήχους από ανθρώπινες παρεμβάσεις στο πεδίο που επισκεφτήκαμε:  
…………………………………………………….………………  ……………………………………….………………………………..  
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……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………..……………
……………………………
……………………………
……………………………

…………………….. 

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

…………………….. 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΣ 
 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω λέξεις: 
 

υπερβόσκηση   προστασία εδάφους από διάβρωση  ηρεμία 

άγρια πανίδα   λαθροϋλοτόμηση     δροσιά 

οξυγόνο    ψυχαγωγία      ρύπανση 

εξόρυξη ορυκτών    πυρκαγιά       οικοπεδοποίηση 

βροχοπτώσεις     ξυλεία      πλούσια χλωρίδα 

ευχάριστο φωτοκλίμα  εξουδετέρωση επιβλαβών διοξειδίων  μείωση θορύβων 

υγρασία του εδάφους  φιλτράρισμα και καθαρισμός του νερού υπόγεια νερά 
 

Συζητήστε ανά ομάδα και βάλτε τις λέξεις στη στήλη που ταιριάζουν: 
 
        Προσφορά του δάσους :                      Υποβάθμιση του δάσους 
   στον άνθρωπο      από τον άνθρωπο 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 
Η ομάδα χωρίζεται σε ζεύγη, έναν/μία «φωτογράφο» και τη «φωτογραφική μηχανή», 

που κρατά τα μάτια της κλειστά με μια κορδέλα. (Εναλλακτικά, η όλη ομάδα επιλέγει ένα 
μέλος, που αποτελεί την “φωτογραφική μηχανή” της). 

Αρχικά, ο/η «φωτογράφος» πρέπει να ψάξει μια εικόνα μέσα στο δάσος, που θα ήθελε 
να φωτογραφίσει. Στη συνέχεια, οδηγεί την “φωτογραφική μηχανή”, με κλειστά τα μάτια της, 
στο σημείο λήψης.  

Της ανοίγει τα μάτια μόνο για 2 με 3 δευτερόλεπτα. Μόλις βγει η «φωτογραφία»,  
γυρίζουν στο σημείο, που ήταν αρχικά, και ο/η «φωτογράφος» ζητάει από τη «φωτογραφική 
μηχανή» να περιγράψει τι θυμάται και τη βοηθά να το σχεδιάσει.  

Έπειτα, η «φωτογραφική μηχανή» πηγαίνει με τα μάτια ανοιχτά στο σημείο που 
«φωτογράφισε», βλέπει την εικόνα, τη συγκρίνει με τη «φωτογραφία» της, την οποία μπορεί 
να συμπληρώσει και να της δώσει έναν τίτλο.  

Μετά, οι ρόλοι αλλάζουν. Η κάθε «φωτογράφιση» διαρκεί περίπου 10 λεπτά. 

Αναμνηστική «Φωτογραφία» από το δάσος μας  

Τίτλος: ......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές:  
Καλαϊτζίδης & Ψαλλιδάς,Εγχειρίδ.Παιδαγ.Δραστηρ.Π.Ε.«ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»,1999. 
 Λιζάκ & Περτιζέ,Δραστηρ.για να ανακαλύψω τη Φύση,2004 μτφ Γεροκώστα. 

Στην συνέχεια (ή αργότερα στο ΚΠΕ) η ομάδα μπορεί να ξαναζωγραφίσει το τοπίο της 
στο δάσος, όπως το φαντάζεται στο μέλλον, μια φορά με την προϋπόθεση της αειφορικής 
διαχείρισης του δάσους (π.χ. προσεγμένης υλοτομίας) και μια χωρίς αυτή την προϋπόθεση. 
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ΤΟ ΗΧΟΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΑΣ 
Η ομάδα χωρίζεται σε ζεύγη, με το ένα μέλος το «μαγνητόφωνο» και το άλλο το 

“μικρόφωνο”, που κρατά τα μάτια του κλειστά με μια κορδέλα. (Εναλλακτικά, η όλη ομάδα 
επιλέγει ένα μέλος, που αποτελεί την “μικρόφωνό” της). 

Το «μικρόφωνο» οδηγείται με απόλυτη ασφάλεια σε ένα σημείο, φροντίζοντας να μην 
υπάρχουν άλλα άτομα πολύ κοντά. Κάθονται κάτω, σε απόλυτη σιωπή.  

 
Το «μικρόφωνο» αναφέρει χαμηλόφωνα τον κάθε ήχο που ακούει προσδιορίζοντας το 

χαρακτηριστικό του (με τι μοιάζει), καθώς και τη διεύθυνση και απόσταση από το σημείο.  

Το «μαγνητόφωνο» σημειώνει με μια λέξη ή ένα σκίτσο γύρω από το Χ (θέση ομάδας) 
τους ήχους, προσδιορίζοντας έτσι την πηγή του ήχου σε σχέση με την θέση της ομάδας, όπως 
τους περιγράφει και τους τοποθετεί στο χώρο το «μικρόφωνο».  

Μετά, οι ρόλοι αλλάζουν. Η δραστηριότητα διαρκεί 10 λεπτά την κάθε «χαρτογράφηση 
ηχοτοπίου». Στο τέλος, μαζεύονται οι ομάδες και συγκρίνουν τους  ηχητικούς χάρτες τους. 

Ηχοτοπίο 1                                                              Ηχοτοπίο 2 

Τίτλος: .........................................                         Τίτλος: .......................................... 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

από το «Η λίμνη και το ποτάμι της», του ΚΠΕ  Ποροΐων 2004-2006, Τάτση Κ. & Κεχαγιόγλου Ε. 
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ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ 
 
Καλέστε τα πουλιά να έρθουν κοντά σας.  

 
Για να πλησιάσουν τα πουλιά κοντά μας χρειάζεστε ένα μεγάλο κομμάτι ύφασμα στα 

χρώματα της φύσης, ένα μεγάλο κλαδί, να βρίσκεστε κοντά σε θάμνους, και να μάθετε να 
αναπαράγετε τους ήχους: ψσσσς…………ψσσσσς………ψσσσσσ-ψσσσς…ψσσσς….ψσσσς……  
Κάθε σειρά πρέπει να διαρκεί γύρω στα τρία δευτερόλεπτα. Μ΄ αυτό το συγκεκριμένο ήχο 
πειραματίζεστε για να βρείτε τους ρυθμούς που προσελκύουν περισσότερο τα πουλιά της 
περιοχής σας.  
 

Προσέχετε ιδιαίτερα τα εξής σημεία: 
 

Α) Προτιμάτε αν κάνετε την προσπάθειά σας το πρωί.  
 
Β) Βάζετε το ύφασμα καλύπτοντας το κεφάλι σας και όσο μπορείτε το πρόσωπο σας να είναι 
στη σκιά.  
 
Γ) Προτιμάτε το πυκνό δάσος.  
 
Δ) Διαλέγετε μέρος απ΄ όπου μπορείτε να ακούτε τι κάνουν τα πουλιά.  
 
Ε) Κάθεστε σ΄ ένα ξέφωτο ώστε τα πουλιά να μην έχουν να καθίσουν αλλού παρά μόνο στο 
κλαδί σας ή πάνω στο σώμα σας.  
 
Ζ) Προτιμήστε να καθίσετε άνετα ακουμπώντας στον κορμό ενός μικρού δέντρου.  
 

Πάνω απ΄ όλα χρειάζεται υπομονή και αρκετές δοκιμές όμως το αποτέλεσμα θα σας 
αποζημιώσει.  

 
Εικόνα: Κάτι αντίστοιχο, με αργυροπελεκάνους στη λίμνη 

..………………………………………………………..................................……………… 
Πηγές:  Cornell oseph, Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά,, 2007 . 
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ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
-Επιλέγουμε μια περιοχή με μεγάλη ποικιλία βλάστησης. 
-Μετράμε με την μετροταινία το τμήμα γης που επιλέξαμε 3mΧ3m.  

-Οριοθετούμε το τετράγωνο που μετρήσαμε, π.χ.  με ένα σπάγκο 
που δένεται πάνω σε μολύβια που έχουμε μπήξει στο έδαφος,. 
και το χωρίζουμε σε τέσσερα ίσα τετράγωνα  1,5mΧ1,5m.  
-Σχεδιάζουμε τα τέσσερα τετράγωνα σε ένα χαρτί millimeter και 
δίνουμε αριθμούς στα τετράγωνα 1,2,3,4. 
-Σημειώνουμε τα σημεία του ορίζοντα:  Βοράς Νότος Ανατολή 
Δύση στο χαρτί και το προσανατολίζουμε με το έδαφος. 

-Σχεδιάζουμε κάθε τετράγωνο, καταγράφοντας τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες  
που αποτελούν ένα οικοσύστημα, όπως τους παρατηρούμε στο έδαφος. Φτιάχνουμε 
υπόμνημα,  για να θυμόμαστε ό,τι θεωρούμε σημαντικό.  
Βιοτικοί παράγοντες: Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί.  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ……………………………………………………………………………………………………….ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
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ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΗ 

 
-Βρίσκετε ένα υπέροχο αγριολούλουδο μοναχό του στην περιοχή. 
-Θέλετε να το κόψετε; 
-Ξέρετε ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι σπάνιο, να κινδυνεύει με εξαφάνιση; 
-Αν το κόψετε του στερείτε τη δυνατότητα να αναπαραχθεί. Το άνθος ενός φυτού μετά τη  
γονιμοποίησή του γίνεται καρπός, στη συνέχεια διαχέει το σπέρμα του στη φύση και με τις  
κατάλληλες συνθήκες θα δώσει νέα φυτά. 
-Τι πρέπει να κάνετε, για να το βοηθήσετε να αναπαραχθεί; 
-Να το περιφράξετε με ένα πλέγμα αφού το στερεώσετε με μικρούς πάσσαλους ή με μικρά 
ξύλα που θα τοποθετήσετε πολύ πυκνά έτσι ώστε να μην πατηθεί από ανθρώπους ή να μη 
φαγωθεί από ζώα; 
-Ή απλά να το αφήσετε ζωντανό, να το φροντίσει η μάνα Φύση; 
Απάντηση:  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
  
Το παιχνίδι προέρχεται από τα Περιβαλλοντικά Παιχνίδια των Θεοδώρου Κουσουρή και 

Κωνσταντίνας Παπαδογιαννάκη, σε απλούστερες παραλλαγές του ως προς τις οδηγίες και τα 
υλικά, αλλά με ίδιο νόημα και στόχευση, που δεν είναι άλλη από την έννοια της αειφορίας. 

 

      
 
Χρησιμοποιούνται καρποί με σκληρό κέλυφος, ή καπάκια, ή άλλα παρόμοια υλικά, που 

αντιπροσωπεύουν τους φυσικούς πόρους του πλανήτη.  
Ένας αριθμός «καρπών» τοποθετείται στο κεντρικό πλαίσιο, την «κοινή στοίβα», που 

αντιπροσωπεύει το περιβάλλον. 
«Παίκτης» μπορεί να είναι το κάθε παιδί, ή η κάθε ομάδα παιδιών.  
Κάθε «παίκτης» επιλέγει πόσες είναι οι ανάγκες του, δηλαδή πόσοι είναι οι «καρποί»  

που θα πάρει από την «κοινή στοίβα».  
Κάθε «παίκτης» παίζει με προκαθορισμένη σειρά (ή εναλλακτικά παίζουν όλοι  

συγχρόνως), με στόχο ποιος θα μαζέψει τους περισσότερους «καρπούς» για να κερδίσει.  
Έπειτα από κάθε γύρο (όταν παίξουν όλοι οι «παίκτες»), ο συντονιστής-εκπαιδευτικός 

ανανεώνει (διπλασιάζει) τους «καρπούς» που έχουν απομείνει στην «κοινή στοίβα».  
Αν δεν έχουν απομείνει «καρποί» το παιχνίδι τελειώνει, για να ξαναπαιχτεί αμέσως από 

την αρχή θέτοντας όμως έναν περιορισμό ως προς τον μέγιστο αριθμό «καρπών» που 
μπορούν να πάρουν οι «παίκτες» κάθε φορά.  

Αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι με ακόμη χαμηλότερο περιορισμό, το θέτουμε ξανά.  
Τελικά τα παιδιά θα αντιληφθούν ότι θα φτάσει η στιγμή που οι νικητές θα είναι όλοι και μάλιστα με αφθονία «καρπών» 

από μια ανεξάντλητη πηγή φυσικών πόρων και βέβαια με μεγαλύτερη διάρκεια παιχνιδιού, βασιζόμενη στην έννοια της 
αειφορίας. 

 
Σε άλλη παραλλαγή, κάθε ομάδα έχει την δική της «στοίβα» και παίζει ανεξάρτητα αλλά 

παράλληλα με τις άλλες ομάδες, προσπαθώντας αφενός να μην χάσει (να μην αδειάσει η  
«στοίβα» της), αφετέρου δε να κερδίσει (να έχουν οι «παίκτες» της περισσότερους καρπούς» 
από τις άλλες ομάδες).  
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ 
 

Παιχνίδι δασοπονικό, ας παίξουμε με ρόλους, 

στου δάσους κάποιο ξέφωτο, που θα αρέσει σ' όλους. 

Μια πρώτη ομάδα μαθητών, θ' αποτελεί τα δένδρα, 

που κάπου μέσ’ στο ξέφωτο, θα στέκουν ριζωμένα. 

Η ομάδα δε η δεύτερη, θα είναι ξυλοκόποι, 

κι ο ρόλος τους να παίρνουνε, τα δένδρα στο κατόπι. 

Και τρείς από τους μαθητές, θα είν' το φώς του ήλιου, 

η μάνα γη και το νερό, ζωή που ξαναδίνουν. 

 

Σαν θα δοθεί το σύνθημα, τα δένδρα θα σκορπίσουν, 

κι αφού διαλέξουν πού θα πάν’, εκεί θα σταματήσουν. 

Κατόπιν θα ’ρχεται η σειρά, του κάθε ξυλοκόπου, 

που όποια δένδρα ακουμπά, θα κάθονται επί τόπου. 

Μα γη και ήλιος και νερό, πιασμένα χέρι-χέρι, 

θα αγγίζουν ότ’ είν’ καθιστό, κι αυτό θα ζωντανεύει. 

Το τέλος δε του παιχνιδιού, θα έρθει όταν όλα, 

τα δένδρα θα ’ναι κατά γης, ή όρθια σαν πρώτα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 

 
 
Στο δάσος παρατηρήσαμε 
..………………………………………………………..................................……………… 

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

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

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

 
Στο δάσος ακούσαμε  
..………………………………………………………..................................……………… 

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

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

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

 
Στο δάσος μυρίσαμε  
..………………………………………………………..................................……………… 

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

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

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

 
Στο δάσος γευτήκαμε  

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

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

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

 
Στο δάσος αγγίξαμε  
..………………………………………………………..................................……………… 

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

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

..………………………………………………………..................................……………… 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΥΤΑ ΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΠΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΝ. 

ελιές              
πορτοκαλιές            

σιτάρι            
πλάτανοι          

χλόη          
μηλιές        

πεύκα        
καλαμπόκι      

λεμονιές     
βελανιδιές    

έλατα    
καστανιές  

κερασιές 
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ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΟΣ 
Αντιστοιχίστε: 
 

1. Το δάσος παράγει το απαραίτητο για 
τη ζωή μας οξυγόνο… 

a. …μικροβιολογικό και φυσικό  
φίλτρο του νερού. 

2. Μειώνει την ένταση του φωτός, 
δημιουργώντας έτσι … b. …τη διάβρωσή του. 

3. Απορροφά και εξουδετερώνει 
διάφορες επιβλαβείς ουσίες, όπως… 

c. …ενώ δεσμεύει το διοξείδιο του 
άνθρακα. 

4. Αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες 
μειώνοντας τις ψηλές… 

d. …μετατρέπει σε βροχή 
(βροχοομίχλη) την υγρασία του 
αέρα και υγροποιεί την ομίχλη. 

5. Μειώνει την ένταση του ανέμου… e. …υγρασία του. 

6. Μειώνει τους θορύβους, για 
παράδειγμα… f. …θρεπτικά συστατικά 

7. Αυξάνει τις βροχές και… g. … ένα πιο ευχάριστο και 
ξεκούραστο φωτοκλίμα. 

8. Συγκρατεί το νερό της βροχής και 
εμποδίζει… 

h. …και άλλων χρήσιμων δασικών 
προϊόντων για τον άνθρωπο. 

9.  Συγκρατεί το έδαφος και εμποδίζει… 

i. …ζωικών οργανισμών και 
δημιουργεί ευνοϊκές  συνθήκες 
διατήρησης  διαφόρων φυτικών 
ειδών. 

10. Ενισχύει τα υπόγεια νερά και 
βελτιώνει την ποιότητα του νερού 
ενεργώντας ως… 

j. …το διοξείδιο του θείου, την 
σκόνη κ.ά. 

11.  Εμποδίζει την εξάτμιση του 
εδάφους και έτσι αυξάνει την… 

k. …και αυξάνοντας τις χαμηλές, 
παρεμποδίζοντας έτσι το 
σχηματισμό δρόσου και πάχνης. 

12.  Εμπλουτίζει το έδαφος σε… l. …συγκρατώντας τον με τις 
φυλλωσιές των δένδρων. 

13.  Εξασφαλίζει κατάλληλες 
συνθήκες για την προστασία, 
διατροφή και διατήρηση… 

m. …τον σχηματισμό ορμητικών 
χειμάρρων και πλημμυρών. 

14.  Παράγει σημαντικές ποσότητες 
ξυλείας… 

n. … κατά 5-6 decibels μειώνει το 
θόρυβο μια ζώνη δάσους με 30μ 
πλάτος από κωνοφόρα δένδρα  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 
Γράφοντας ο καθένας από την ομάδα μία φράση για το δάσος ή την σημερινή σας 

εμπειρία και συνθέτοντας αυτές  μαζί, δημιουργήστε ένα ποίημα για το δάσος που μας 
περιβάλλει και για την σημερινή σας εμπειρία. (Αν θέλετε μπορείτε να παρουσιάσετε το  
ποίημά σας με απαγγελία, τραγούδι, μουσική ή και  χορό). 

       
 

Ένα ποίημα από κάποιο 
σχολείο που επισκέφθηκε το 
Κέντρο μας: 

(Δημοτικό Σχολείο Νέας Ζίχνης 
Σερρών,  

13 Φεβρουαρίου 2013) 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το δάσος μας προσφέρει δροσιά και γάργαρα νερά! 
Το δάσος έχει ανεκτίμητα διαμάντια όχι όμως ακριβά πετράδια. 

Τα δέντρα μεγαλώνουνε αλλά εμείς τα κόβουμε. 
Τα ζώα είναι μαγικά, όπως όλα τα φυτά. 

Άμα θες δροσιά έλα να κάνεις βουτιά  στου δάσους τα νερά. 
Άμα θες ορυκτά τρέχα στο δάσος , ψάξε καλά. 
Αγαπάμε το δάσος και το προσέχουμε καλά! 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΠΕ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
 

    
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ 
Κατασκευάστε τη δικιά σας αφίσα συζητώντας: 

 το θέμα που θα έχει  

 σε ποιους θα απευθύνεστε  

 το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσα απ' αυτή  

 αν θα περιέχει κείμενο ή μόνο εικόνες  

 τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε 

 
 

Τρεις ζωγραφιές από μαθητές-μαθήτριες σχολείων κατά την υλοποίηση προγραμμάτων του  Κ.Π.Ε. την περίοδο 2012-15 
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Τι σημαίνει αειφορία; Συμπληρώστε τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί, με τις λέξεις 

που σας δίνονται, για να το μάθετε: 

Ο όρος αειφορία προέρχεται από τη _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ επιστήμη και σημαίνει: τη 

ρύθμιση της _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ του δάσους, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδει αυτό σε 

κάποιο _ _ _ _ _ _ _ _ _ χρόνο _ _ _ _ _ _ και _ _ _ _ _ _ _ ποσότητα προϊόντων.  

Με τον καιρό όμως η αειφορία έχασε τη στενή _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ της σημασία και 

συνάφεια με τα δασικά _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ και μετατράπηκε σε _ _ _ _ και μοντέλο 

διαχείρισης όλων των _ _ _ _ _ _ _ οικοσυστημάτων και των _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ φυσικών 

πόρων. Το μοντέλο αυτό επιδιώκει να εναρμονίσει τη σχέση του _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ με 

την _ _ _ _ _ _ _ _ _ και την _ _ _ _ _ _ _ _ ζωής. 

 ανανεώσιμων, αρχή, δασοπονική, εκμετάλλευσης, επιστημονική, οικονομία, 

οικοσυστήματα, περιβάλλοντος, περιοδικό, ποιότητα, σταθερή, συνεχή, φυσικών 

 

Τι σημαίνει Αειφόρος Ανάπτυξη; Έναν σύντομο ορισμό μάς έδωσε η Επιτροπή 

Brundtland το 1987. Συμπληρώστε τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί, με τις λέξεις που σας 

δίνονται, για να το μάθετε: 

«Αειφόρος Ανάπτυξη είναι η _ _ _ _ _ _ _ _ που ικανοποιεί τις ανάγκες του _ _ _ _ _ _ 

χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γενεών να ικανοποιήσουν 

τις δικές τους _ _ _ _ _ _ _»  

ανάγκες, ανάπτυξη, μελλοντικών, σήμερα 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΛΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ: 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 

Το Μπέλες είναι ένα πολύ όμορφο βουνό, με πολλά και διαφορετικά είδη δασών. 

Κάποιος επιχειρηματίας σκέφτηκε να χτίσει ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα, ψηλά στο βουνό 
και βαθιά μέσα στο δάσος, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής που έχει ατονήσει 
λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν χωριστεί σε δύο «στρατόπεδα»:  

Κάποιοι, οι «Υπέρ της Επένδυσης», θέλουν τις θέσεις εργασίας και την τουριστική ανάπτυξη.  

Κάποιοι άλλοι, οι «Υπέρ του Δάσους», θέλουν να διατηρηθεί ανέπαφο το υπέροχο δάσος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητάει με τους κατοίκους και εκείνοι προσπαθούν να τον πείσουν με τα 
επιχειρήματά τους, ώστε να χορηγήσει ή όχι την άδεια να χτιστεί το ξενοδοχείο. 

Χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες με ρόλους τους παραπάνω. Οι «Υπέρ της Επένδυσης» και οι «Υπέρ του  
Δάσους» ψάχνουν για επιχειρήματα, τα οποία στη συνέχεια θέτουν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
καλείται να αποφασίσει τι θα γίνει. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..………………………………………………………................... ...............………………………………………….………………… 
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ 
 
Ο Ερυσίχθονας ο Θεσσαλός ήταν μυθικός γιος του Μυρμιδόνα και εγγονός του θεού Ποσειδώνα.  
Ο Ερυσίχθονας ήταν γνωστός για την ασέβειά του. Μια ημέρα πήγε στο άλσος που ήταν αφιερωμένο  

στη θεά Δήμητρα και διέταξε τους ανθρώπους του να κόψουν τα δέντρα για να χτίσει το παλάτι του. 
Ανάμεσα στα άλλα δέντρα βρισκόταν και ένα πανύψηλο δένδρο  

που ήταν το αγαπημένο δέντρο της θεάς Δήμητρας. Γύρω από αυτό οι 
Δρυάδες Νύμφες έψελναν τα όμορφα τραγούδια τους και χόρευαν τους 
μαγικούς χορούς τους. Ο ασεβής Ερυσίχθονας δεν σταμάτησε το 
καταστρεπτικό του έργο ούτε μπροστά στο ιερό αυτό δέντρο. Με την 
πρώτη όμως τσεκουριά που του έδωσε παρουσιάσθηκε ενώπιόν του η 
ίδια η Δήμητρα, μεταμορφωμένη σε ιέρεια και προσπάθησε να 
σταματήσει το κόψιμο των δέντρων, αλλά ο Ερυσίχθονας την απείλησε 
με την αξίνα του.  

Η θεά τότε κάλεσε την θεά Πείνα και της πρόσταξε να επισκεφτεί 
τον ασεβή Ερυσίχθονα. Έτσι τον τιμώρησε με ασυγκράτητη πείνα. 

Από τη στιγμή εκείνη ο Ερυσίχθων άρχισε να τρώει ό,τι έβρισκε 
μπροστά του. Αφού έφαγε ό,τι φαγώσιμο βρισκόταν στο σπίτι του και 
όλα του τα ζώα, άρχισε να γυρίζει στους δρόμους και να αρπάζει τις 
προσφορές από τους βωμούς.  

Οι δυστυχισμένοι άνθρωποι του Ερυσίχθονα δεν ήξεραν πώς να τον βοηθήσουν. Κατέφυγαν στον 
Ποσειδώνα, ούτε εκείνος όμως μπορούσε να θεραπεύσει τον εγγονό του από το κακό που τον βρήκε. Στο 
μεταξύ ο Ερυσίχθονας βασανιζόταν όλο και περισσότερο από την πείνα. Πούλησε ακόμη και την κόρη του για 
να αγοράσει τρόφιμα. Αλλά εις μάτην. 

Στο τέλος, ο Ερυσίχθονας, μη έχοντας να φάει τίποτα πια, άρχισε να τρώει τις ίδιες του τις σάρκες,  
μέχρι που πέθανε. 

 
Διαβάστε στην ομάδα σας τον μύθο του Ερυσίχθονα. 
Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μας στείλει; Μήπως είναι επίκαιρο ακόμη και σήμερα; 
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..………………………………………………………................... ...............………………………………………….………………… 

..………………………………………………………................... ...............………………………………………….………………… 
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..………………………………………………………................... ...............………………………………………….………………… 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Το δάσος παράγει το απαραίτητο για 
τη ζωή μας ………….. 
2. ………………… μονοπάτια: το πρόγραμμα 
που κάνουμε τώρα 
3. Το δάσος εμποδίζει τη διάβρωση του 
…………………… 
4. Έτσι λέγονται οι κατασκευές που 
γίνονται από ξύλο βελανιδιάς (δρυός) 
5. Τα δένδρα στηρίζονται στον 
.................... τους 
6. Τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά 
λέγονται και .......................... 
 
ΚΑΘΕΤΑ 
1. Το δάσος δεσμεύει το 
………….………..του άνθρακα 
2. Το δάσος μάς προσφέρει τα 
…………..του 
3. Μικρό ερπετό του δάσους 
4. Όχι ζέστη 
5. Ο καρπός του πεύκου 
6. Το δάσος μας συναντάμε πολλά 
τρεχούμενα ……..……….. 
7. Αν το δάσος κινδυνεύει από πυρκαγιά, 
εκπέμπουμε αμέσως ……………… 
8. Δηλητηριώδες φίδι 
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Η ΜΕΣΟΣΤΟΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
Τι αποτελούν τα παρακάτω ζώα; 

1  2  3  

4  5  6  7  

8  9  10  11  

12  13  14  15  
Βρείτε το γράφοντας τα ονόματά τους στην παρακάτω μεσοστοιχίδα. 

 
Η κίτρινη στήλη μάς δίνει την απάντηση. 
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ΤΟ ΦΙΔΑΚΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
 
 

 
 
 

Για χάρη των προγραμμάτων μας  το φιδάκι παίζεται  με σχετικά οικολογικά 
μηνύματα, όπως για παράδειγμα:  
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2: Συγχαρητήρια! Βγήκατε στο δάσος για να εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε τα 
μυστικά της φύσης. Πηγαίνετε στο 37.  
10: Μπράβο σας! Βρήκατε τα σκουπίδια που πέταξαν οι άλλοι και τα μαζέψατε για να 
τα πετάξετε στον κάδο των σκουπιδιών. Το πιο σπουδαίο είναι που δεν είναι δικά σας 
σκουπίδια. Πηγαίνετε στο 29. 
21: Εύγε! Περάσατε πάνω από ένα ρυάκι χωρίς να πετάξετε πέτρες που ενοχλούν 
τους κατοίκους του νερού και χαλούν τις φωλιές τους. Βρήκατε μια φωλιά πουλιών και 
δεν πήρατε τα αβγά. Πηγαίνετε στο 42. 
36: Κάνετε κάτι κακό για το δάσος. Ανάψατε φωτιά. Υπάρχει πάντοτε κίνδυνος 
πυρκαγιάς. Πηγαίνετε πίσω στο 6.  
27: Τέλεια Επιλογή! Βρήκατε ένα πανέμορφο αγριολούλουδο και αντέξατε στο 
πειρασμό να μην το κόψετε. Η καλύτερη ανάμνηση απ’ αυτή τη συνάντηση είναι μια 
φωτογραφία. Πηγαίνετε στο 49.  
47: Άριστα! Συναντήσατε μυρμηγκοφωλιές αλλά δεν τις χαλάσατε. Πηγαίνετε στο 65. 
57: Λάθος Επιλογή! Πετάξατε αναμμένο σπίρτο. Γυρίστε στο 39.  
62: Άσχημη Επιλογή! Το δάσος είναι χώρος άθλησης, ξεκούρασης και ψυχαγωγίας. 
Εσείς  από αμέλεια προκαλέσατε  πυρκαγιά. Πυρκαγιά σημαίνει καταστροφή! 
Πηγαίνετε  στο πίσω στο 1. 
68: Κρίμα! Κάνετε τόση φασαρία που τρομάξατε τα πουλιά που κλωσούσαν τα αβγά 
τους και έφυγαν με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα αβγά από το κρύο και τους εχθρούς 
τους, τα αρπακτικά. Πηγαίνετε πίσω στο 31. 
76: Αριστεύσατε! Δεν σταθήκατε αδιάφοροι  βλέποντας φωτιά στο δάσος. 
Ειδοποιήσατε αμέσως το 199! Πήγαινε στο 94.  
77: Σχεδόν Κερδίσατε! Πήρατε τις πληροφορίες που θέλατε χωρίς να καταστρέψετε 
τίποτε. Αφήσατε μόνο τις πατημασιές σας. Πηγαίνετε στο 99. 
93: Λάθος κίνηση! Ξεριζώσατε φυτά για να τα φυτέψετε στην αυλή σας. Πηγαίνετε 
πίσω στο 72. 
98: Κακή συμπεριφορά! Το δάσος χρειάζεται τη φροντίδα μας, αξίζει την αγάπη μας! 
Εσείς  κόψατε κλαδιά, ξεριζώσατε  φυτά, πετάξατε πέτρες σε φωλιές πουλιών και 
σπάσατε  τα αβγά τους, τραυματίσατε το φτερό μιας πεταλούδας. Πηγαίνετε στο 85.  

Παίζεται κι έτσι:     
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

Η Σαλαμάνδρα 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 

 
 
 
 

Όνομα:   Αλεξάνδρα 
Επίθετο:  Σαλαμάνδρα (salamandra-salamandra) 
Γένος :    αμφίβιο ερπετό του βουνού 
Μήκος:    25 εκ. 
Χρώμα:    στολή παραλλαγής μαύρη-κίτρινη 
Ηλικία:    περίπου 12 χρονών 
Ουρά:      ναι 
Τρίχωμα:  όχι 
Κατοικεί:   στα δάση, σαν το πλατανόδασος των 
Άνω Ποροΐων 

    Εγώ, η Αλεξάνδρα η Σαλαμάνδρα είμαι μια διάσημα σαύρα, στο βασίλειο των ζωών. 
    Ο προ προ προ … παππούς σας ο Αριστοτέλης έλεγε για μένα ότι με γεννάει η φωτιά ότι μπορώ 
ακόμη και να την σβήσω. Δεν είναι όμως αλήθεια και μην το πιστέψετε. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή 
δεν μετακινούμαι εύκολα, έμπαινα ανάμεσα στα καυσόξυλα για να πέσω σε χειμερία νάρκη. 
    Όμως, πολλές φορές οι άνθρωποι μαζί με τα ξυλά έριχναν κι εμένα στη φωτιά του τζακιού. Ίσως, 
καμιά φορά κάποιοι μακρινοί μου συγγενείς να κατάφεραν να βγουν από το τζάκι και να γλυτώσουν.  
    Μόλις σας είπα τα προβλήματα μου: έχω κοντά ποδιά και μακριά ουρά .Μόνο με τη χελώνα μπορώ 
να  αναμετρηθώ στην ταχύτητα. Όλα τα αλλά ζώα του δάσους θα με περνούσαν στο τρέξιμο και, αν 
μας έβαζε ο Αίσωπος να αναμετρηθούμε, ίσως να περνούσα τη χελώνα. 
    Πιο πολύ μοιάζω με βάτραχο παρά με τις άλλες σαύρες. Μόνο που εγώ έχω ουρά, ενώ εκείνος 
απαλλάχτηκε από αυτήν, όταν από γυρίνος έγινε βάτραχος. Έχω βράγχια, όπως όλα τα αμφίβια, 
γιατί γεννιέμαι στο νερό. Ώρα να σας μιλήσω για τη ζωή μου: στην αρχή, ήμουν ένα αυγό, που 
γεννήθηκε μέσα στο νερό μαζί με άλλα 70 αδελφάκια. Η μαμά μας, η κυρία Άντα Σαλαμάνδρα,  και ο 
μπαμπάς μας, ο κύριος Βάσος Σαλαμάνδρας, ήταν πολύ χαρούμενοι. Μέσα στο νερό του ρυακιού 
κολυμπούσαμε τρεις μήνες και όλο μεγαλώναμε, τρώγαμε μικρά έντομα μικρά, που τα λένε 
προνύμφες, και είχαμε μεγάλη όρεξη εγώ και τα αδέλφια μου. 
    Όταν μεγαλώσαμε αρκετά, τρώγαμε και σκουλήκια. Η ουρά μου μεγάλωσε, το ίδιο και τα ποδιά 
μου, αλλά έχασα τα βράγχια μου και ήρθε η ώρα να βγω έξω από το νερό. Μαζί με τα αδέλφια μου 
χώθηκα μέσα στα πυκνά χόρτα, γιατί δεν μου αρέσει η πολλή φασαρία. Είμαι μοναχικός τύπος, οπότε 
μην προσπαθείς να με πιάσεις, γιατί βγάζω από τους αδένες μου δηλητήριο που δεν πρέπει να έρθει 
σε επαφή με το δέρμα σου. 
    Όμως, παρόλα αυτά κινδυνεύω από εξαφάνιση, γιατί περπατώ πολύ αργά και όταν βγω στο δρόμο 
με πατούν τα αυτοκίνητα. 
    Τώρα το ξέρεις. Μπορείς να το πεις και στους άλλους ανθρώπους ότι χρειάζομαι προστασία. 
Μπορούν να με βοηθήσουν, όταν δεν φέρνουν τα αυτοκίνητα τους μέσα στο δάσος γιατί έτσι 
κινδυνεύω να με πατήσουν. 
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Το κόκκινο μυρμήγκι 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 

 
 
 
 

Όνομα:    Κόκκινος 
Επίθετο:  Μέρμηγκας (Solenopsis invicta) 
Γένος :    έντομο, μυρμήγκι του βουνού 
Μήκος:    εργάτης 3-6 χιλ., βασίλισσα 15 χιλ. 
Χρώμα:    χάλκινη πανοπλία, με καφέ χρώμα στο 
κεφάλι και το σώμα και πιο σκούρα κοιλιά 
Κατοικεί:   στα δάση, σαν αυτά του Μπέλες 

 
    Είμαστε τα κόκκινα μυρμήγκια, οι "μηχανικοί του οικοσυστήματος"  
Κύκλος ζωής 
    Μετά το ζευγάρωμα, η νέα βασίλισσά μας αναζητεί το κατάλληλο σημείο για να γεννήσει τα αυγά 
της. Όταν το βρει, μπορεί να γεννήσει μέχρι 125 αυγά στο τέλος της άνοιξης. Οι προνύμφες μας 
εκκολάπτονται μέσα σε 8 με 10 μέρες, και το στάδιο της νύμφης διαρκεί από 9 έως 16 μέρες. 
    Οι προνύμφες μας τρέφονται από τους σιελογόνους αδένες της βασίλισσας και διασπασμένους μυς 
φτερών μέχρι να εμφανιστούμε οι πρώτοι εργάτες. Αφού αυτή η πρώτη φουρνιά προνυμφών 
μετατραπούμε σε εργάτες, η βασίλισσά μας γεννά ξανά αυγά - μέχρι 1500 την ημέρα. Οι εργάτες 
συνεχίζουμε φροντίζοντας τις προνύμφες, την κατασκευή των φωλιών και την αναζήτηση της 
τροφής. Τα ικανά για αναπαραγωγή αρσενικά μας παράγονται αργότερα στην ίδια περίοδο. 
Συνήθειες 
    Η διατροφή μας, αποτελείται από νεκρά ζώα, όπως έντομα, γαιοσκώληκες, και σπονδυλωτά. Οι 
εργάτες συλλέγουμε επίσης μελιτώδεις χυμούς και αναζητούμε γλυκές τροφές, πρωτεΐνες και λίπη. 
    Η τοποθεσία των φωλιών μας μπορεί να είναι ένα βουναλάκι έως 40 cm ή δίπλα σε αντικείμενα 
που βρίσκονται στο έδαφος, π.χ. κορμοί δέντρων. 
    Αν ενοχληθούμε, αντιδρούμε επιθετικά και μπορούμε να προκαλέσουμε οδυνηρό κέντρισμα, που 
μετά από περίπου 48 ώρες, εξελίσσεται σε φλύκταινα. 
    Οι άνθρωποι λένε για μάς ότι πρόκειται για μείζον αγροτικό και αστικό παράσιτο, που καταστρέφει 
τις σοδειές και εισβάλλει σε αστικές περιοχές στο εσωτερικό και το ύπαιθρο. 
    Όμως οι επιστήμονες αναφέρονται σε μάς, τους άοκνους αυτούς εργάτες των δασών που 
διασπείρουμε σπόρους, μπορούμε να επηρεάσουμε την αύξηση και την παραγωγή των δέντρων και  
παίζουμε σπουδαίο ρόλο στους οικολογικούς κύκλους και στο δασικό έδαφος, περισσότερο από κάθε 
άλλο ασπόνδυλο. 
    Αν και είμαστε ιδιαίτερα σημαντικά, λόγω της κακής διαχείρισης των δασών, οι πληθυσμοί μας 
απειλούνται, σε τέτοιο βαθμό, που ορισμένα είδη μας έχουν προσαρτηθεί στο "κόκκινο βιβλίο" των 
ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. 
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Ο γρίφος 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ σελ.3 
Βουνό    Γεωγραφικό διαμέρισμα  Βουνό   Γεωγραφικό διαμέρισμα 
Κερκίνη (Μπέλες) (2.031 μ.)  Μακεδονία (Σέρρες, Κιλκίς) Φαλακρό(2.230 μ.) Μακεδονία (Δράμα) 
Παρνασσός(2.457μ.)Στερεά Ελλάδα (Φωκίδα, Βοιωτία, Φθιώτιδα) Παπίκιο (1.510μ.) Θράκη (Ροδόπη) 
Όλυμπος (2.917 μ.) Θεσσαλία (Λάρισα, Πιερία) Αίνος (1.628 μ.) Κεφαλλονιά (Ιόνια Νησιά) 
Ψηλορείτης (Ίδη) (2.456 μ.) Κρήτη (Ρέθυμνο)   Υψάριο (1.127 μ.) Θάσος (Μακεδονία) 
Αθαμανικά(Τζουμέρκα)(2429)Ήπειρος(Ιωάννινα),Θεσσαλία(Τρίκαλα) Κιθαιρώνας(1.409 μ.) Στερεά (Αττική, Βοιωτία) 
Μαίναλο (1.980 μ.) Πελοπόννησος (Αρκαδία)  Πήλιο (1.624 μ.) Θεσσαλία (Μαγνησία) 
Λευκά Όρη (Μαδάρες)(2.453 μ.) Κρήτη (Χα νιά)   Παγγαίο (1.956 μ.) Μακεδονία (Καβάλα, Σέρρες) 
Βόρας (Καϊμακτσαλάν)(2.524 μ.)  Μακεδονία (Πέλλα)  Ταΰγετος(2.407 μ.) Πελοπόννησος (Λακωνία) 
Μιτσικέλι (1.810 μ.) Ήπειρος (Ιωάννινα)  Βέρμιο (2.052 μ.) Μακεδονία (Ημαθία) 
Μενοίκιο (1.963 μ.) Μακεδονία (Δράμα, Σέρρες) Σάος (Φεγγάρι)(1.611 μ.) Σαμοθράκη (Θράκη) 
 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ σελ.21 
αγριο- περίστερο, αη- δόνι, γερα- κίνα, γύπ- ας, δεκα- οχτούρα, δρυο- κολάπτης, καρδε- ρίνα, κορά- κι, κουκου- βάγια, μαυρο- 
πελαργός, μελισσο- φάγος, μπεκά- τσα, μπού- φος, ξε- φτέρι, τσί- φτης, χρυσ-αετός 
 
ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ; Σελ.22 
Πουλιά του δάσους: Αγριοπερίστερο, Αετός, Αηδόνι, Γερακίνα, Γύπας, Δεκαοχτούρα, Δρυοκολάπτης, Καρδερίνα, Κότσυφας, 
Κουκουβά για, Μπούφος, Τσίχλα 
Πουλιά υδρόβια: Αργυροπελεκάνος, Ασημόγλαρος, Βαλτόπαπια, Κορμοράνος, Κρυπτοτσικνιάς, Λευκοτσικνιάς, Νανόχηνα, 
Σκουφοβουτηχτάρι, Σταχτοτσικνιάς, Φαλαρίδα, Φλαμίγκο, Χουλιαρομύτα 
 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΣ σελ.32 
Προσφορά του δάσους: άγρια πανίδα, βροχοπτώσεις, δροσιά, εξουδετέρωση επιβλαβών διοξειδίων, ευχάριστο φωτοκλίμα, 
ηρεμία, μείωση θορύβων, ξυλεία, οξυγόνο, πλούσια χλωρίδα, προστασία εδάφους από διάβρωση, υγρασία του εδάφους, υπόγεια 
νερά, φιλτράρισμα και καθαρισμός του νερού, ψυχαγωγία 
Υποβάθμιση του δάσους: εξόρυξ η ορυκτών, λαθροϋλοτόμηση, οικοπεδοποίηση, πυρκαγιά, ρύπανση, υπερβόσκηση 
 
ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΟΣ σελ.42 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

c g J k l n d M b a e f i h 
 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ σελ.45 
δασοπονική, εκμετάλλευσης, περιοδικό, συνεχή, σταθερή, επιστημονική, οικοσυστήματα, αρχή, φυσικών, ανανεώσιμων, 
περιβάλλοντος, οικονομία, ποιότητα, ανάπτυξη, σήμερα, μελλοντικών, ανάγκες 
 
ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ σελ.48 
Οριζ.: 1.ΟΞΥΓΟΝΟ, 2.ΔΑΣΙΚΑ, 3.ΕΔΑΦΟΥΣ, 4.ΔΡΥΙΝΕΣ, 5.ΚΟΡΜΟ, 6.ΒΟΤΑΝΑ 
Καθ.: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ, 2.ΞΥΛΑ, 3.ΣΑΥΡΑ, 4.ΚΡΥΟ, 5.ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ, 6.ΝΕΡΑ, 7.ΣΟΣ, 8.ΟΧΙΑ 
 
Η ΜΕΣΟΣΤΟΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ σελ.49 
ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
 
Ο γρίφος 
1)Σκαντζόχοιρος.  
2)Κυκλάμινο. 



                                                         ΔΑΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
Cornell oseph, Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά, εκδόσεις Επίκεντρο 2007 . 
Beaumont Emilie Απαντάμε στις ερωτήσεις των παιδιών για τη φύση, Εκδόσεις Modern T imes, 2001. 
Bouin Anne, Η πρώτη μου Εγκυκλοπαίδεια για τη φύση Larousse, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2004. 
Kayser Rennee, Το Βιβλίο του δάσους, οδηγός του μικρού εξερευνητή, Εκδόσεις Ερευνητές, 1989. 
Λιζάκ Φρεντερίκ & Φρεντερίκ Πιγιό, Το Βιβλίο του βουνού, οδηγός του περιηγητή του βουνού, , Εκδόσεις Ερευνητές, 1996. 
Λιζάκ Φρεντερίκ – Ζαν-Κλόντ-Περτιζέ, Δραστηριότητες για να ανακαλύψω τη Φύση, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2004. 
Μακμάννερς Χιου, Με το σακίδιο στην πλάτη, Εκδόσεις Πατάκη, 1989. 
Λιζάκ & Περτιζέ (2004). Δραστηριότητες για να ανακαλύψω τη ΦΥΣΗ. μτφ Γεροκώστα. Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Δήμος Δράμας, 
Καλαϊτζίδης & Ψαλλιδάς. Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων Περιβαλ/κής Εκπ/σης ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. Αθήνα: Κριτική ΑΕ, 1999. 
ΚΠΕ Μακρινίτσας Πηλίου, Υ.Π.Ε.Π.Θ, 2007, Προσανατολισμός στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. 
Κ.Π.Ε Παρανεστίου 2007-2013, Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον. 
Κ.Π.Ε Ποροΐων 2004-2006, Τάτση Κ. & Κεχαγιόγλου Ε., Το μονοπάτι της αλεπούς. 
Κ.Π.Ε Ποροΐων 2004-2006, Τάτση Κ. & Κεχαγιόγλου Ε., Η λίμνη και το ποτάμι της. 
Ναζηρίδης Θεόδωρος, Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, Οδηγός για τον επισκέπτη και τον ερευνητή, Φορέας Διαχείρισης Λίμνης 

Κερκίνης,  Κερκίνη Σερρών, 2012. 
Σφήκας Γεώργιος, Αγριολούλουδα της Ελλάδας, εκδόσεις Ελληνική Φύση, 1999. 
Σφήκας Γεώργιος, Tα ενδημικά φυτά  της Ελλάδας, εκδόσεις Ανθοφόρος, 1997. 
Γεωλογία - Γεωγραφία (Α Γυμνασίου): Ηλεκτρονικό Βιβλίο http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php 
Μελέτη Περιβάλλοντος (Β Δημοτικού): Ηλεκτρονικό Βιβλίο http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και νερό http://www.solon.org.gr/index.php 
The Water Cycle: Summary, from USGS Water-Science School http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html 
Βικιπαίδεια η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια http://el.wikipedia.org/wiki 
Αερολέσχη Σερρών: http://www.airphotos.gr  
www.northbike.gr 
www.aksioperierg.blogspot.gr 
www.fit4ride.com 
www.hellenic-cycling.gr 
www.podilates.gr 
http://perierga.gr 
http://periplanomeno.wordpress.com 
http://el.wikipedia.org 
http://amal8eia.blogspot.gr 
http://www.goodchannel.gr 
http://www.back-to-nature.gr 
http://www.oreivatein.com 
http://www.pezoporia.gr 
http://eoskavalas.gr 
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr 
http://webwalkerblog.wordpress.com 
http://www.kerkini.gr/ 
http://pezopories.blogspot.gr/ 
 
και ακόμη:  Φύλλα εργασίας και δραστηριοτήτων, διαφάνειες παρουσιάσεων και εισηγήσεων, από το αρχείο του ΚΠΕ Ποροΐ ων. 
 
Οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Η αειφορία είναι στο χέρι μας. 
 



 

 

 

 
 

 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΡΟΪΩΝ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΟΡΟΪΩΝ, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ Ν,ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ. 62055 

Τηλ.: 23270 23227, Fax: 23270 23223 
email: kpeporoi@otenet.gr,   

ιστοσελίδα: http://kpe-poroion.gr  

 


