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 Ο χάρτης των υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς Σελ. 6 
 


 


Προς  
Πάτρα 


Λιμνοθάλασσα


 


Λιμνοθάλασσα
τύχι


 
Κο  


Παλιά 
Μανωλάδα 


Βάρδα 


Αλυκές  
Λεχαινών 


 Λάππα 


Κουνουπέλι 


Αρετή 


Καλογριά 


Γιανισκάρι 


 
Πάππας 


Λ


Ονοματεπώνυμο: 


Ημερομηνία: 


Όνομα της ομάδας μου: 


Τα άλλα μέλη της ομάδας: 


 
 


Μαύρα Βουνά 


Άραξος 


ιμνοθάλασσα
κοπ


 
Πρό ος 


Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων 
Κοτυχίου – Στ


ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟ


ροφυλιάς 


ΦΟΡΗΣΗΣ 
Έλος   Λάμια 


Κατά την επίσκεψή μας στην 
προστατευόμενη περιοχή Υγροτόπων 
Κοτυχίου-Στροφυλιάς: 


• Σεβαστήκαμε την άγρια ζωή που 
φιλοξενούν. 
Κρατήσαμε αποστάσεις από τους 
χώρους που τα πουλιά τρέφονται, 
αναπαύονται ή φωλιάζουν 


• Δεν μαζέψαμε αγριολούλουδα 
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• Αφήσαμε μόνο τα χνάρια μας 


• Πήραμε μαζί τα σκουπίδια μας 


 


Προς  
Πύργο 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 








 


 


ΤΤΤοοουυυρρριιισσσμμμόόόςςς   σσστττιιιςςς   ΠΠΠρρροοοσσστττααατττεεευυυόόόμμμεεενννεεεςςς   ΠΠΠεεερρριιιοοοχχχέέέςςς      
Οι Προστατευόμενες Περιοχές αποτελούν έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό λόγω του 
φυσικού τους πλούτου και των πόλων έλξης που χαρακτηρίζουν την κάθε μια από αυτές 
(π.χ. το δάσος Κουκουναριάς της Στροφυλιάς, η πλούσια ορνιθοπανίδα της λίμνης 
Κερκίνης, τα αρπακτικά πουλιά του δάσους της Δαδιάς, κ.ο.κ). Ως εκ τούτου, δέχονται 
κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών, γεγονός που επιφέρει επιπλέον έσοδα, δημιουργεί 
θέσεις εργασίας και προωθεί την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως 
δέχονται και πιέσεις από τους επισκέπτες που μπορεί να τις υποβαθμίσουν. 
Για να περιοριστούν ή να αποφευχθούν τα προβλήματα, σε μια Προστατευόμενη Περιοχή 
δεν επιτρέπονται όλα και παντού! Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που επιτρέπονται 
περιγράφονται, συχνά με μεγάλη λεπτομέρεια, από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που 
ορίζει ζώνες προστασίας, όρια, κ.λπ. Δεν είναι πάντα εύκολο να αποφασίσει κανείς ποιες 
δραστηριότητες μπορεί να επιτρέπονται σε μια Προστατευόμενη Περιοχή και ποιες όχι. Η 
επιλογή ή η συνέχιση μιας δραστηριότητας εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιοχής και από τις ανάγκες του προστατευτέου αντικειμένου (π.χ. αποικία πουλιών στη 
λιμνοθάλασσα Κοτύχι). Πολλές δραστηριότητες μπορούν να είναι είτε συμβατές, είτε και 
ασύμβατες με την προστασία μιας περιοχής, ανάλογα με τον χώρο που διεξάγονται, τον 
χρόνο πραγματοποίησης τους (εποχή και διάρκεια) και τον τρόπο με τον οποίο αυτές 
υλοποιούνται.   Έτσι μια δραστηριότητα μπορεί να μην έχει ουσιαστικά αρνητικές 
επιπτώσεις κάποια στιγμή και μια άλλη να είναι καταστροφική (π.χ. μια χειμωνιάτικη 
βαρκάδα σε ένα ξερό νουφαρώνα με μια ανοιξιάτικη βαρκάδα στο ίδιο σημείο, αλλά 
ανάμεσα στις πλωτές φωλιές των πουλιών αυτή τη φορά!). 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Μοιράζεται σε κάθε μαθητή/-τρια ή, καλύτερα, σε μικρές ομάδες 2-4 ατόμων, από ένα 
φύλλο «Ενοχλητικοί επισκέπτες;».  
Τα παιδιά καλούνται να αποφασίσουν εάν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για κάποιες 
δραστηριότητες σε έξι διαφορετικά σημεία της Προστατευόμενης Περιοχής. Δίνονται 
ενδεικτικά επτά (7) βασικές υπαίθριες δραστηριότητες ενώ τα παιδιά προτείνουν 
τουλάχιστον άλλες δύο (2) για τις οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν περιορισμοί κατά τη 
γνώμη τους. 
 
Στο τέλος παρουσιάζουν τον συμπληρωμένο πίνακα απαγορεύσεων. Για κάθε 
απαγόρευση ή χρονικό περιορισμό θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δώσουν μια 
ικανοποιητική εξήγηση στα άλλα παιδιά. 


  


ΥΛΙΚΑ: Φωτοτυπίες του φύλλου εργασίας 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Δραστηριότητα ατομική ή για 
μικρές ομάδες. Mπορεί να απασχολήσει όλη την τάξη 
ταυτόχρονα. 
 


ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να αιτιολογεί τις απαγορεύσεις 
και τους περιορισμούς σε μια προστατευόμενη περιοχή. 
Συνειδητά να υιοθετεί φιλικές προς το περιβάλλον 
συμπεριφορές όταν επισκέπτεται μια προστατευόμενη 
περιοχή. 


 


 


Τα παιδιά ετοιμάζουν έναν πίνακα 
με τους περιορισμούς που 
νομίζουν ότι θα πρέπει να 
ισχύουν για τους επισκέπτες της 
προστατευόμενης περιοχής. 


 


Ενοχλητικοί επισκέπτες; Σελ. 58 


 ;
 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Ενοχλητικοί
 


 επισκέπτες; Σελ. 59 


Στρατηγικές θέσεις της περιοχής – Σημαντικά στοιχεία  


Θέση 1 –  Λιμνοθάλασσα Πρόκοπου (Αποικία πουλιών. Μεγάλοι αριθμοί μεταναστευτικών πουλιών την άνοιξη-φθινόπωρο) 


Θέση 2 – Παραλία Καλογριάς (Θίνες (αμμόλοφοι). Βλάστηση με αμμόφιλα είδη φυτών) 


Θέση 3 – Κουνουπέλι (Δάσος Κουκουναριάς, βελανιδιές, σχίνα,κ.α. Δασόβια πουλιά και ζώα)


Θέση 4 – Γιανισκάρι (Μαύρα βουνά με ενδημικά φυτά, Λιοστριτσίδες, Νυχτόβια αρπακτικά πουλιά) 


Θέση 5 – Λιμνοθάλασσα Κοτύχι (Μεγάλοι αριθμοί μεταναστευτικών πουλιών την άνοιξη-φθινόπωρο. Αποικίες γλαρονιών και παρυδάτιων πουλιών)  


Θέση 6 – Έλος Λάμια (Αναπαραγωγή ερωδιών (Μικροτσικνιάδων). Αρπακτικά των βάλτων (Kαλαμόκιρκοι). Δύσκολη πρόσβαση στο σύνολο της έκτασης) 


Για κάθε θέση, σημείωστε στον πίνακα ποιες δραστηριότητες θα έπρεπε να απαγορεύονται όλο το χρόνο (σημειώνετε “ποτέ”) ή κάποιες 
ευαίσθητες περιόδους του έτους (σημειώστε ποιες ακριβώς, π.χ. εποχή, μήνας) 


Απαγορεύσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων 


Ερασιτεχνικό 
Ψάρεμα Κυνήγι 


Μαζική 
τουριστική 
επίσκεψη 


 Κατασκήνωση Παρατήρηση 
πουλιών 


Συλλογή 
φυτών, 


χόρτων, κ.λπ. 


Βόλτα με 
όχημα 4x4 


(τζιπ) 


(άλλο:) (άλλο:) 


 


Ποτέ Περίοδος Ποτέ Περίοδος  Ποτέ Περίοδος Ποτέ Περίοδος Ποτέ Περίοδος Ποτέ Περίοδος Ποτέ Περίοδος Ποτέ Περίοδος Ποτέ Περίοδος 


Θέση 1                   


Θέση 2                   


Θέση 3                   


Θέση 4                   


Θέση 5                   
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Θέση 6                   


        Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 





		58.Ενοχλητικοί Επισκέπτες (color) Strofulia

		59.Ενοχλητικοί Επισκέπτες Strofulia (white)






 


 


Γνωριμία με τη φύση των υγροτόπων  


Σελ. 56 Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


 
 
 


 
 
 


ΔΔ..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  


σσττοοχχαασσμμοούύ  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


ΕΕιισσααγγωωγγήή  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σσεελλ..  22--33  


ΛΛίίγγαα  λλόόγγιιαα  γγιιαα  ττοουυςς  υυγγρρόόττοοπποουυςς  ΚΚοοττυυχχίίοουυ  ––  ΣΣττρροοφφυυλλιιάάςς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σσεελλ..  44--55  


OO  χχάάρρττηηςς  ττωωνν  υυγγρροοττόόππωωνν  ΚΚοοττυυχχίίοουυ  ––  ΣΣττρροοφφυυλλιιάάςς   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σσεελλ..  66 
 
   
ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ττάάξξηη  ((σσεελλ..  77--2211))  
   
• Διχοτομική κλείδα αναγνώρισης ειδών (κλείδα αναγνώρισης υδρόβιων πουλιών) . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 8-12 
• Χρωμάτισε τις αγριόπαπιες (ζωγραφική για την εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης των αγριόπαπιων 
της Ελλάδας ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 13-15 
• Φτιάξε μια Αλκυόνη! (χάρτινη κατασκευή) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 16-18 
• Η γενναιόδωρη βελανιδιά (διερεύνηση της αξίας ενός πολύτιμου δέντρου για την υπόλοιπη άγρια ζωή)σελ. 19-21 
   
   
   
ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  μμεελλέέττηηςς  σσττηηνν  ύύππααιιθθρροο  ((σσεελλ..  2222--4400))  
   
• Παρατήρηση πουλιών (παρατήρηση χαρακτηριστικών πουλιών της περιοχής)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 23-25 
• Φυτά των αμμόλοφων (αναζήτηση χαρακτηριστικών φυτών των αμμόλοφων και αποτύπωση της εξάπλωσής    
τους σε προφίλ βλάστησης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 26-28 


• Ίχνη στην άμμο (αναζήτηση ιχνών στην άμμο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 29-30 
• Ηχότοποι (χρωματική απόδοση των ήχων της φύσης). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 31-33 
• Αναγνώριση ειδών (κλείδες αναγνώρισης χαρακτηριστικών φυτών και ζώων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 34-40 
   
   
   
ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  ((όόχχιι  δδιιαασσκκέέδδαασσηηςς!!))  ((σσεελλ..  4411--5555))  
   
• Βρες το σμήνος σου! (χαρούμενη δραστηριότητα μίμησης φωνών πουλιών). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 42-43 
• Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα (παιχνίδι απομνημόνευσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών οργανισμών     
της περιοχής ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 44-50 


• Η θήκη της Στροφυλιάς (παιχνίδι αναζήτησης στη φύση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 51-55 
   
   
   
ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσττοοχχαασσμμοούύ  ((σσεελλ..  5566--5599))    
   
• Παιχνίδι ρόλων (αυτοσχέδια θεατρική προσέγγιση ενός προβλήματος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 57 
• Ενοχλητικοί επισκέπτες; (χωροθέτηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε μια Προστ. Περιοχή) . . . . . . . σελ. 58-59 
 


ΦΦύύλλλλοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  γγιιαα  ττοονν//  ττηηνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σσεελλ..  6600  


ΦΦύύλλλλοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    σσεελλ..  6611  


ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  ..  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σσεελλ..  6622--6633 


   
   


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 


 Περιεχόμενα 
 








 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Η δραστηριότητα συνιστάται να προηγηθεί της επίσκεψης στο ύπαιθρο ώστε τα παιδιά 
να εξοικειωθούν με τις κλείδες που θα χρησιμοποιήσουν για την αναγνώριση 
οργανισμών «εκ του φυσικού». 
   
Αρχικά ψαλιδίζονται οι «Κάρτες απεικόνισης παπιών» και στη συνέχεια μοιράζονται (μία 
σε κάθε παιδί). 
 
Δίνεται επίσης από ένα φύλλο «ΑΓΡΙΟΠΑΠΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Βρες σε ποιο είδος ανήκει η 
πάπια». Πρόκειται για απλοϊκή μορφή μιας «διχοτομικής κλείδας αναγνώρισης ειδών». Οι 
«κλείδες» χρησιμοποιούνται ευρέως από επιστήμονες όταν προσπαθούν να 
αναγνωρίσουν κάποια άγνωστα σε αυτούς είδη.  
 
Ξεκινώντας από το επάνω μέρος του φύλλου, κάθε παιδί εξετάζει τα χαρακτηριστικά που 
είναι ορατά στην απεικόνιση της κάρτας του και σταδιακά καταλήγει στην αναγνώριση 
του είδους που απεικονίζει.  
 
Εφόσον κάθε παιδί αναγνωρίσει το είδος της πρώτης κάρτας του, μπορεί να την δώσει 
σε ένα άλλο παιδί ώστε να μελετήσει μια καινούργια κάρτα.   


   
   
   
   
   
ΛΛΛυυυσσσάάάρρριιι:::      
111... Ψαλίδα 222... Χουλιαρόπαπια 333... Σφυριχτάρι 444... Κιρκίρι 555... Πρασινοκέφαλη  
666...   Σαρσέλα   777...   Φερεντίνι   888...   Γκισάρι   999...   Μαυροκέφαλη πάπια  111000...   Βαλτόπαπια      
111111...    Καπακλής   111222...   Βαρβάρα 
 
   
 


  


ΥΛΙΚΑ: -αριθμημένες κάρτες με εικόνες παπιών. 
              -κλείδα αναγνώρισης παπιών. 
 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 12 παιδιά. Είναι όμως δυνατή η 
συμμετοχή μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού παιδιών 
(μοιράζοντας λιγότερες κάρτες ή τυπώνοντας περισσότερες). 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να εξοικειωθεί με τις «διχοτομικές 
κλείδες αναγνώρισης». Η δραστηριότητα συνιστάται να 
προηγηθεί της χρήσης των υπόλοιπων «Κλείδων 
αναγνώρισης» που θα γίνει στην ύπαιθρο. 


 


 


Κάθε παιδί καλείται να 
αναγνωρίσει σε ποιο είδος ανήκει 
το πουλί που απεικονίζεται στην 
κάρτα που του δόθηκε. 
 


 


Διχοτομική κλείδα αναγνώρισης ειδών Σελ. 8 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 ;
 







 


 Αγριόπαπιες της Ελλάδας Σελ. 9 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1. 2. 


3. 4. 


5. 6. 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 


Αγριόπαπιες της Ελλάδας Σελ. 10 
 


7. 8. 


9. 10. 


11. 12. 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 
 


 


   Αγριόπαπιες της Ελλάδας: Βρες σε ποιο είδος ανήκει η πάπια!  
Σελ. 11 


 Κλείδα αναγνώρισης ♂ αγριόπαπιων της Ελλάδας. Η Κλείδα αναφέρεται στα πολύχρωμα ♂ των πιο συνηθισμένων ειδών. Τα ♀ ξεχωρίζουν δυσκολότερα 
αφού στα περισσότερα κυριαρχούν οι καφετιοί «γήινοι» χρωματισμοί. 


 


 ΚΕΦΑΛΙ σκούρο πράσινο ή μωβ, 
γυαλιστερό 


ΚΕΦΑΛΙ κυρίως  
 


  ξεκίνησε από εδώ καφετί ή πορτοκαλί ή γκρι 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Κεφάλι: Μαύρο ή Μωβ 
(με λοφίο):  
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΗ 
Aythya fuligula 


ΠΛΕΥΡΑ γκρι: 
ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΗ 
Anas platyrhynchos  


Στήθος: μαύρο 


Στήθος: σκούρο καστανό (όπως 
επίσης η ράχη και τα πλευρά): 
ΒΑΛΤΟΠΑΠΙΑ  Aythya nyroca 


Κεφάλι: πράσινο 


Στήθος: όχι μαύρο 


Ράμφος κόκκινο: 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΙ  Netta rufina 


Κεφάλι με ΕΝΑ βασικό 
χρώμα 


Κεφάλι με ΔΥΟ βασικά 
χρώματα Ράμφος γκρι-μαύρο: 


ΓΚΙΣΑΡI  Aythya ferina 


ΠΛΕΥΡΑ κόκκινα: 
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΑΠΙΑ ΣΤΗΘΟΣ λευκό (ουρά μακριά): 


ΨΑΛΙΔΑ  Anas acuta 
Anas clypeata 


ΣΤΗΘΟΣ γκριζo-καφετί (όπως 
επίσης η ράχη και τα πλευρά): 
ΚΑΠΑΚΛΗΣ  Anas strepera 


«Μάσκα» κοντά στο 
μάτι 


«Μέτωπο» κρεμ: 
ΣΦΥΡΙΧΤΑΡΙ 
Anas penelope 


ΠΛΕΥΡΑ άσπρα: 
ΒΑΡΒΑΡΑ 
Tadorna tadorna 


«Μάσκα» λευκή: «Μάσκα» πράσινη: 
ΣΑΡΣΕΛΑ ΚΙΡΚΙΡΙ 
Anas querquedula Anas crecca 







 


 Βρες με την κλείδα τα είδη Σελ. 12 
 


Χρησιμοποίησε τη «διχοτομική κλείδα αναγνώρισης είδους» για να ανακαλύψεις 
σε ποιο είδος ανήκει το πουλί κάθε κάρτας. Έπειτα, γράψε  το όνομά του στην 
αντίστοιχη γραμμή του πίνακα που ακολουθεί. 


 
 


Νούμερο Όνομα είδους κάρτας 
Νο 1  


Νο 2  


Νο 3  


Νο 4  


Νο 5  


Νο 6  


Νο 7  


Νο 8  


Νο 9  


Νο 10  


Νο 11  


Νο 12  
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Όνομα μαθητή-τριας:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 





		8.Κλείδα πάπιες  (color1)Strofulia

		9-10.Kλείδα πάπιες (color2) Strofulia

		11.Κλειδα πάπιες (white)

		12.Πίνακας Κλείδα Πάπιες






 


 


Γνωριμία με τη φύση των υγροτόπων  


Σελ. 7 Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


 
 


 
 
 
ΑΑ..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  γγιιαα  ττηηνν  


ττάάξξηη  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


ΓΓΓνννωωωρρριιιμμμίίίααα   μμμεεε   τττηηη   φφφύύύσσσηηη   τττηηηςςς   πππρρροοοσσστττααατττεεευυυόόόμμμεεενννηηηςςς   πππεεερρριιιοοοχχχήήήςςς   
υυυγγγρρροοοτττόόόπππωωωννν   ΚΚΚοοοτττυυυχχχίίίοοουυυ   ---   ΣΣΣτττρρροοοφφφυυυλλλιιιάάάςςς   


   
   


Το πακέτο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές/-τριες (ιδιαίτερα των 
τελευταίων τάξεων του Δημοτικού) που επιθυμούν να προσεγγίσουν το φυσικό 
περιβάλλον των υπέροχων και τόσο σημαντικών για την άγρια ζωή υγροτόπων 
Κοτυχίου – Στροφυλιάς. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο σε ερευνητικές όσο και σε δραστηριότητες που αντλούν 
ευχαρίστηση από την περιήγηση στην περιοχή. Βασικός σκοπός είναι τα παιδιά να 
γνωρίσουν καλύτερα και να αγαπήσουν τους υγρότοπους Κοτυχίου - Στροφυλιάς, 
ώστε στη συνέχεια να είναι φυσική συνέπεια η φροντίδα τους γι’ αυτούς. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του είναι: 
 


 Να παρακινήσει τα παιδιά να βρεθούν στην εξοχή των υγροτόπων Κοτυχίου – 
Στροφυλιάς με αίσθημα περιέργειας για τα μυστικά της φύσης τους.  


 
 Η γνωριμία των παιδιών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού 
περιβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Πιο 
συγκεκριμένα, τα παιδιά να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα πιο εμφανή και 
εντυπωσιακά στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον των υγροτόπων (χλωρίδα, 
πανίδα, ηχότοποι, κ.λπ.). 


 Τα παιδιά να στοχαστούν περιβαλλοντικά προβλήματα και ίσως να 
αναθεωρήσουν συνήθειες και συμπεριφορές που επηρεάζουν το περιβάλλον 
της προστατευόμενης περιοχής. 


 
Το πακέτο περιέχει μία ηλεκτρονική παρουσίαση (σε μορφή “Power Point”), έναν 
βοηθητικό οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό και μια σειρά από φύλλα δραστηριοτήτων.  
  
Η ηλεκτρονική παρουσίαση συνιστάται να προηγηθεί της επίσκεψης στην περιοχή. Το 
ίδιο συνιστάται να γίνει με το πρώτο μέρος των δραστηριοτήτων (“Φύλλα 
δραστηριοτήτων για την τάξη”) με σκοπό να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις κλείδες 
αναγνώρισης, αλλά και με τα χαρακτηριστικά ορισμένων οργανισμών (όπως τα 
υδρόβια πουλιά). Έτσι, θα είναι πιο αποτελεσματική η περιήγησή τους στην περιοχή 
που μπορεί να επικεντρωθεί στην παρατήρηση των πιο εντυπωσιακών έμβιων 
οργανισμών. 
 
Για τις δραστηριότητες δεν απαιτείται εργαστηριακός εξοπλισμός παρά μόνο 
φωτοτυπίες των φύλλων δραστηριοτήτων ή στοιχειώδη βοηθήματα (π.χ. μολύβια, 
μπογιές). 
 


 


 Εισαγωγή Σελ. 2 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 
Η Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ζητά τη δική σας συμβολή  για την 
αξιολόγηση και βελτίωση της δουλειάς της στο μέλλον.  
Παρακαλούμε, συμπληρώστε, αν θέλετε, το φύλλο αξιολόγησης και στείλτε το στην Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία... 
... ταχυδρομικά: Βασιλέως Ηρακλείου 24, Τ.Κ. 10682, Αθήνα  
... με Fax: 210 8227937 
... ηλεκτρονικά: info@ornithologiki.gr (το φύλλο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD που περιέχεται στο 
υλικό) 


 
 


 Μας άρεσε  


Εκπαιδευτικό υλικό Πραγματοποιήθηκε; πάρα  
πολύ πολύ αρκετά  λίγο καθόλου 


Εγχειρίδιο εκπαιδευτικoύ       
Παρουσίαση Power Point       
Δραστηριότητες: 
1. Διχοτομική κλείδα αναγνώρισης ειδών       
2. Χρωμάτισε τις αγριόπαπιες       
3. Φτιάξε μια Αλκυόνη!        
4. Η γενναιόδωρη βελανιδιά       
5. Παρατήρηση πουλιών       
6. Φυτά των αμμόλοφων       
7. Ίχνη στην άμμο       
8. Ηχότοποι       
9. Αναγνώριση ειδών       
10. Βρες το σμήνος σου!       
11. Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα       
12. Η θήκη της Στροφυλιάς       
13. Παιχνίδι ρόλων       
14. Ενοχλητικοί επισκέπτες;       


 


 Φύλλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού  
Σελ. 60 για τον/την εκπαιδευτικό 


Σχόλια – Παρατηρήσεις: 
Για την δραστηριότητα Νο ... θα έλεγα ότι .................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Τα παιδιά καλούνται: 
- Να αποτυπώσουν τη γραμμή (δρόμο ή μονοπάτι) της πεζοπορικής διαδρομής τους 


στην περιοχή επίσκεψης.  
- Να αφουγκραστούν τους ήχους που γίνονται αντιληπτοί από επιλεγμένα σημεία της 


διαδρομής τους («σημεία ακρόασης»).  
- Να χρωματίσουν κύκλους γύρω από τα σημεία ακρόασης. Το χρώμα και το μέγεθος 


των κύκλων αποτυπώνουν διαφορετικές πηγές ήχου και διαφορετικές εντάσεις ήχου 
αντίστοιχα (σύμφωνα με το υπόμνημα). 


 
Στο τέλος θα έχουν ετοιμάσει έναν «χάρτη ηχοτόπων» της περιοχής. Ο χάρτης θα 
αποτυπώνει μία παράμετρο που αλλάζει συνεχώς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
όσο και κατά τη διάρκεια του έτους. Οι ήχοι κάθε περιοχής είναι αναπόσπαστο στοιχείο 
της. «Καθρεφτίζουν», χαρακτηριστικά της και όποιος εξοικειωθεί με αυτούς θα μπορούσε 
ακούγοντάς τους, ακόμη και με «κλειστά μάτια», να καταλάβει σε τι περιβάλλον, σε ποια 
ώρα ή σε ποια εποχή αντιστοιχούν.  
 
Εάν τα παιδιά ξαναεπισκεφθούν την περιοχή άλλη ώρα ή εποχή, μπορούν εκ νέου να 
ετοιμάσουν έναν ή περισσότερους ακόμη χάρτες και να τους συγκρίνουν  ή να τους 
παρουσιάσουν σε μια έκθεση.  Η εργασία τους μπορεί να επικεντρωθεί και στο 
πρόβλημα της «ηχορύπανσης». 
 
Εάν τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την «κλίμακα» χαρτών, μπορούν να αποτυπώσουν   
με χαρτογραφική ακρίβεια την διαδρομή τους ως εξής:  
 
Απλώνουν μια μετροταινία στο έδαφος και μετρούν πόσα βήματα ενός «παιδιού-
τοπογράφου» αντιστοιχούν στα 10 μέτρα διαδρομής. Στη συνέχεια αποφασίζουν με ποια 
κλίμακα θα αποτυπώσουν τη διαδρομή τους (π.χ. κλίμακα 1:5000 σημαίνει ότι 1 εκ. 
χάρτη αντιστοιχεί σε 5000 εκ. (=50μ.) πραγματικού μήκους). Μετρώντας τα βήματά τους 
μπορούν να υπολογίζουν το μήκος της διαδρομής τους. Θα μπορούσαν να 
αποτυπώσουν και την ακριβή κατεύθυνση της πορείας τους με τη βοήθεια μιας πυξίδας 
(π.χ. καταγράφοντας το αζιμούθιο κάθε 50μ.).  
 
Με αυτό τον τρόπο θα εφαρμόσουν γνωστικά αντικείμενα της Γεωγραφίας 
(χαρτογραφία), ακολουθώντας την «διαθεματική» προσέγγιση. 
   
 


 ΥΛΙΚΑ: - Υπόβαθρο χάρτη (πλέγμα τετραγώνων) 
             - Ξυλομπογιές ή  κηρομπογιές 
             - Προαιρετικά: (Μετροταινία 10 μ. - πυξίδα)            
               
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική ή ατομική 
δραστηριότητα που μπορεί να απασχολήσει ολόκληρη τάξη. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές/-τριες να αντιληφθούν και να 
αποτυπώσουν τους ήχους της περιοχής επίσκεψης. Να 
συγκρίνουν χαρακτηριστικά διαφορετικών «ηχότοπων». Να 
χρησιμοποιήσουν την αίσθηση της ακοής στην προσέγγιση 
της περιοχής επίσκεψης.  


 


 


Τα παιδιά «σκιαγραφούν» κύκλους 
στον χάρτη της διαδρομής τους. Το 
χρώμα κάθε κύκλου  παρουσιάζει την 
προέλευση (πηγή) των ήχων που 
γίνονται αντιληπτοί, ενώ το μέγεθος 
των κύκλων αντιπροσωπεύει την 
έντασή τους. 


 


Ηχότοποι Σελ. 31 
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 ;
 







 


 Χάρτης ηχοτόπων Σελ. 32 
 


 Ημερομηνία:_ _ _ _ _ _  
 
 


Περιοχή:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ερευνητές 
Ηχογράφοι: 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ 


 
 


2 


1 4


44


4


3 


 
  «αβιοτικό περιβάλλον» 


Ανοιχτό πράσινο = 
απαλοί ήχοι  
(θρόισμα φύλλων κ.λπ.) 
Σκούρο πράσινο =έντονοι 
ήχοι (παφλασμοί κυμάτων 
κ.λπ.) 
 
 
 
 


   πουλιά 


Κίτρινο = 1-5 πουλιά  
Πορτοκαλί = 6-15 πουλιά 
Κόκκινο = 16 + πουλιά 
  
 
 
 


Έντομα - άλλα ζώα 


Ανοιχτό γαλάζιο =1-5 
άτομα 
Μπλε = 6+ άτομα 
 
 
 
άνθρωπος 


Καφέ = ευχάριστοι  
Μαύρο = δυσάρεστοι 


1 = κυρίαρχοι ήχοι 
2 = δευτερεύοντες ήχοι 
3 (κέντρο) = δυνατοί  
αλλά σύντομοι 
4 = ασθενείς ήχοι 
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= αρχή 
διαδρομής 


   
       = σημείο 


ακρόασης







 


 Χάρτης ηχοτόπων  (παράδειγμα) Σελ. 33 


 Ημερομηνία:_ _ _ _ _ _  
 


2 


1 4 4


44 


3 


 
Περιοχή:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


Ερευνητές 
Ηχογράφοι: 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ 


 
«αβιοτικό»  


 
Ανοιχτό πράσινο = 
απαλοί ήχοι  
(θρόισμα φύλλων κλπ) 
Σκούρο πράσινο =έντονοι 
ήχοι (παφλασμοί κυμάτων 
κλπ) 
 
 πουλιά 
 
 
Κίτρινο = 1-5 πουλιά  
Πορτοκαλί = 6-15 πουλιά 
Κόκκινο = 16 + πουλιά 
  
 Έντομα - 
 άλλα ζώα 
 
Ανοιχτό γαλάζιο =1-5 
άτομα 
Μπλε = 6+ άτομα 
 
 άνθρωπος 
 


Καφέ = ευχάριστοι  
Μαύρο = δυσάρεστοι 


1 = κυρίαρχοι ήχοι 
2 = δευτερεύοντες ήχοι 
3 (κέντρο) = δυνατοί  
αλλά σύντομοι 
4 = ασθενείς ήχοι


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


     


= αρχή 
διαδρομής 


   
       = σημείο 


ακρόασης





		31.Χάρτης Ηχοτόπων Stofulia (color)

		32.Χάρτης Ηχοτόπων (alternative white)_Strofulia_A

		33.Χάρτης Ηχοτόπων (white-example)_Strofulia_A






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Οι εμψυχωτές φωτοτυπούν εκ των προτέρων τις “κάρτες” των οργανισμών. Μπορούν 
να κολληθούν ή να φωτοτυπηθούν και σε λεπτό χαρτόνι.  Αφού κοπούν στο περιθώριό 
τους, μοιράζονται στα παιδιά (εκτός από τις κάρτες με τις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ»). Σε κάθε παιδί 
δίνεται από μία (ή περισσότερες εάν θέλουμε να δυσκολέψουμε το παιχνίδι!).  
 
Δηλώνονται τα είδη που παρουσιάζονται στις κάρτες και καθορίζεται το σημείο που θα 
μαζευτεί κάθε ομάδα (π.χ. “κάτω από αυτό το παράθυρο ή το δέντρο θα μαζευτούν οι 
Βελανιδιές, μπροστά από την πόρτα θα μαζευτούν οι Φαλαρίδες, ….” κ.ο.κ.). Κάθε παιδί 
στη συνέχεια θα προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει το “αίνιγμα” της κάρτας για να 
συμπεράνει σε ποιο είδος ανήκει. Μετά θα σταθεί στο σημείο όπου θα μαζευτούν όλες οι 
κάρτες του ίδιου είδους. Τα παιδιά μπορούν να μιλούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν 
απόψεις, γιατί αυτό ίσως τα βοηθήσει να φτάσουν επαγωγικά στο συμπέρασμά τους. 
Ανακοινώνεται ο χρόνος λήξης και κατόπιν δίνεται η εκκίνηση. 
 
Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον διαχωρισμό ομάδων που θα 
συνεχίσουν με άλλες δραστηριότητες. 
 
Σημείωση: Κάντε σαφές από την αρχή ότι κάποιοι/-ες θα βοηθηθούν από την τύχη γιατί ορισμένες κάρτες 
αποκωδικοποιούνται πολύ πιο εύκολα (π.χ. όσες αναφέρουν με αναγραμματισμό το όνομα του είδους). 
Παρηγορήστε όσους δυσκολευτούν να βρουν σε ποιο είδος ανήκει η κάρτα τους. Δεν είναι υποχρεωτικό να 
γνωρίζουν ήδη κάθε λεπτομέρεια του είδους. Εξάλλου αυτός είναι και ο σκοπός της δραστηριότητας: να 
απομνημονεύσουν νέα χαρακτηριστικά στοιχεία από τη ζωή κάποιων οργανισμών.  
 
Στο τέλος διαβάζονται ξανά ένα-ένα τα αινίγματα για να ακουστούν σε όλους και 
πιθανόν να επεξηγηθούν. 
 
Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει δυσκολότερη εάν δεν δηλωθούν από την αρχή τα 
ονόματα των ειδών. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά θα προσπαθήσουν μόνα τους να 
ομαδοποιήσουν τις κάρτες τους (κάρτες “κλειδιά” σε αυτή την περίπτωση είναι εκείνες 
που αποκαλύπτουν τα ονόματα των ειδών. Γύρω από όσους έχουν αυτές τις κάρτες θα 
συγκεντρωθούν οι υπόλοιποι που νομίζουν ότι οι κάρτες τους ανήκουν στο ίδιο είδος). 
   
 


  


ΥΛΙΚΑ: 5 κάρτες για κάθε είδος οργανισμού που θα 
απασχολήσει την ομάδα. 
 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 15-30 παιδιά.  
Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αρχικό 
διαχωρισμό μεγάλης ομάδας σε μικρότερες (πενταμελείς). 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθήτρια/-τής να αποτυπώσει πληροφορίες 
που αφορούν σε χαρακτηριστικούς οργανισμούς των 
υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς.  


 


 


Κάθε παιδί παίρνει μια κάρτα όπου 
αναγράφεται μια χαρακτηριστική 
ιδιότητα ή γνώρισμα ενός 
συγκεκριμένου οργανισμού. Πρέπει στη 
συνέχεια να βρει όλα τα άλλα παιδιά 
που οι κάρτες τους αναφέρονται στο 
ίδιο είδος.  


 


Μια ολοκληρωμένη Προσωπικότητα Σελ. 44 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 ;
 







 


 
 
 


 Τα φαγητά μου 
αρέσουν σε πολλά 


ζώα. Εγώ τα φροντίζω 
και επειδή μου αρέσει η 
νοικοκυροσύνη, το 


κύριο πιάτο το σερβίρω 
πάντα σε ωραία 


κύπελλα! 
 


 
Συγγενεύω με την Οξιά 
και την Καστανιά. Το 
όνομά μου είναι 
περίπου έτσι: 


ΓΖΜΒΞΚΕΚΒ ή ΕΣΦΤ 
(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 
 
 
 


Μπορεί να ζήσω πολύ. 
Συγγενείς μου ζουν 
ακόμα, ενώ όταν 


γεννήθηκαν δεν είχε 
σβήσει το «Βυζάντιο»! 


 


Έχω μια παράξενη 
αλλεργία. Το σημείο 
όπου με τσιμπούν 
ορισμένα έντομα 
πρήζεται πολύ. Η 
αδυναμία μου αυτή 
αρέσει σε κάποιους 
ανθρώπους που με 


ανακουφίζουν από τα 
πρηξίματα για να 


παράγουν ένα ιδιαίτερο 
χρώμα. 


ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
Ή ΔΡΥΣ  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 


Οι βελανιδιές ή δρυς είναι 
φυλλοβόλα ή αειθαλή (Πουρνάρι-
Αριά) δέντρα με χαρακτηριστικούς 
καρπούς (βελανίδια).  
 
Έντομα που τσιμπούν τα φύλλα 
προκαλούν χαρακτηριστικά 
πρηξίματα (κηκίδες) που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως 
βαφικές ύλες. 


  
 
 


Κατά τη μυθολογία, 
ήμουν το κατεξοχήν 
αγαπημένο φυτό των 
Νυμφών. Η γέννησή 


μου σήμαινε  
τη γέννηση μιας 


νύμφης και ο θάνατός 
μου το τέλος της. 


 


 


 Κάρτες ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ Σελ. 45 


    Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 Κάρτες ΝΑΝΟΒΟΥΤΗΧΤΑΡΙ Σελ. 46 


 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


 
 


Θα με βρείς σε μικρές 
ή μεγάλες λίμνες της 
Ευρώπης, της νότιας 


Ασίας, της 
Αυστραλίας και της 
βόρειας Αφρικής. 


Σπανιότερα 
εμφανίζομαι και στη 


θάλασσα. 
 


 
Το μακροβούτι μου 
είναι εκπληκτικό. Το 
όνομά μου είναι 
περίπου έτσι: 


ΞΒΞΠΓΠΦΥΘΨΥΒΣΚ 
(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 


 
 


Βγάζω μια 
μακρόσυρτη τρίλια 
που μοιάζει υστερική! 
Πώς αλλιώς θα με 
ακούσουν σε ένα 
μέρος που όλοι 


θέλουν συνήθως να 
μένουν κρυμμένοι; 


 
 
 


Οι υπόλοιποι 
συγγενείς μου στην 
Ευρώπη είναι πιο 
μεγαλόσωμοι από 


εμένα. 
 


 ΝΑΝΟΒΟΥΤΗΧΤΑΡΙ 
 (Tachybaptus ruficollis) 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Το μικρότερο από τα 5 είδη 


βουτηχταριών που 
εμφανίζονται στην Ελλάδα. Ζει 
κυρίως σε γλυκά νερά. Το 


χειμώνα μπορεί να το δούμε και 
στη θάλασσα. Για να 


συνεννοείται μέσα στους 
πυκνούς καλαμιώνες, βγάζει 
μακρόσυρτες τρίλιες που 
ακούγονται από μακριά. 


 


  
 
Που και που βγάζω 
βόλτα τα παιδιά μου 
κουβαλώντας τα 


στην πλάτη. Τα πάω 
καλά με το κολύμπι 
αλλά στην στεριά 


είναι σχεδόν 
αδύνατον να 
περπατήσω. 


 







 


 Κάρτες ΝΕΡΟΚΑΛΑΜΟΥ Σελ. 47 
 


 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


 
Μπορείς να με βρεις 
σε όλες τις ηπείρους 


(εκτός από την 
Ανταρκτική). Μου 
αρέσει το νερό και 


δεν με νοιάζει αν είναι 
γλυκό, υφάλμυρο ή 
σχεδόν αλμυρό. 
Αρκεί να μην έχει 
βάθος μεγαλύτερο 
από 1,5-2 μέτρα! 


 
Συγγενεύω με το 
γρασίδι και το 


μπαμπού. Το όνομά 
μου είναι περίπου 
έτσι: ΞΖΣΠΛΒΜΒΝΠ 
(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 


 
 


Θα με βρεις ακόμα 
και σε ρυπασμένα 
νερά, τα οποία 
μάλιστα έχω την 


ιδιότητα να 
απαλλάσω από τους 


ρύπους.  


 
Το ύψος μου είναι 
μεγάλο, αλλά αυτό 
δεν τρομάζει τους 
επισκέπτες που 


φιλοξενώ τακτικά. Σε 
άλλους προσφέρω 
νερό, σε άλλους 


καταφύγιο. Αρκεί να 
μην φοβούνται το 


νερό! 
 


ΝΕΡΟΚΑΛΑΜΟ  
 (Phragmites australis) 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Σχηματίζει μονότονες αλλά 


σημαντικές συστάδες στα ρηχά 
νερά πολλών υγροτόπων του 
κόσμου.  Εξαιρετικά ψιλόλιγνο 
«χορτάρι» (αγροστώδες). Οι 


λεπτοί βλαστοί αναπτύσσονται 
τόσο πολύ κοντά ο ένας στον 
άλλο, ώστε σχηματίζουν τελικά 
ένα ιδανικά πυκνό κρησφύγετο 
για πολλά ζώα. Χρησιμοποιείται 
για βιολογικό καθαρισμό του 


νερού, λόγω της ιδιότητάς του να 
απορροφά ρύπους. 


  
 
Αν και το σώμα μου 


είναι ιδιαίτερα 
‘‘ψιλόλιγνο’’, όταν 
μαζευόμαστε παρέα 
μπορεί να κρυφτεί 
ένας ολόκληρος 


άνθρωπος ανάμεσά 
μας. Γι’ αυτό μας 


προτιμούν πολύ για 
καταφύγιο. 







 


Σελ. 63 


 


 
 


Οι καρποί ενός 
μονάχα είδους μου 


στην Ελλάδα 
τρώγονται από τον 


άνθρωπο. 
 


Τα φύλλα μου 
μοιάζουν με πολύ 
μακριές βελόνες. 
Το όνομά μου είναι 


περίπου έτσι: 
ΡΖΦΛΠ 


(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 


 
 


Τα φύλλα στα 
περισσότερα είδη 
μου στην Ελλάδα 


φυτρώνουν  
ανά δύο.  


Σε ένα είδος μου 
όμως φυτρώνουν 


ανά πέντε.  
 


 
 
 


Ένα είδος μου, 
δημιουργεί στη 
Στροφυλιά το 


μεγαλύτερο δάσος 
του στην Ελλάδα!  


 
 


 


ΠΕΥΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 


Στην Ελλάδα υπάρχουν 8 αυτόχθονα είδη 
πεύκου. Στα περισσότερα είδη οι 
πευκοβελόνες εμφανίζονται ανά δύο. 
Στην Βαλκανική Πεύκη (Pinus peuce) 
όμως,που φυτρώνει κοντά στα βόρεια 
σύνορα, οι βελόνες αναπτύσσονται ανά 
πέντε. Οι σπόροι ενός είδους, της 
Κουκουναριάς (Pinus pinea), τρώγονται 
από τον άνθρωπο (το γνωστό 
«κουκουνάρι» της Χριστουγεννιάτικης 
γαλοπούλας). 
Η ρητίνη (ρετσίνι) της Χαλεπίου και 
Τραχείας Πεύκης χρησιμοποιείται στο 
κρασί «Ρετσίνα».  
Το δάσος Κουκουναριάς της Στροφυλιάς 
είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδας.  
 


  
 
 
 


Οι άνθρωποι 
μερικές φορές με 
πληγώνουν για να 
αρωματίσουν ένα 


κρασί. 
 


 


 Κάρτες ΠΕΥΚΟΥ Σελ. 48 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Κάρτες ΣΧΙΝΟΥ Σελ. 49 


 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


 
 
 
 


 Είμαι πολύ 
αρωματικό φυτό, γι’ 


αυτό και οι 
άνθρωποι με 


χρησιμοποιούν για 
να αρωματίζουν 


τρόφιμα.  
 


 
 


Το όνομά μου είναι 
περίπου έτσι: 


ΤΨΚΞΠΤ 
(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 


 
 


Είμαι αειθαλής 
θάμνος με σκληρά 


φύλλα που 
αντέχουν στη ζέστη 
του καλοκαιριού.Τα 
σύνθετα φύλλα μου 
έχουν ζυγό αριθμό 


φυλλαρίων.  
 


 
 
 


Από μια ποικιλία 
μου παράγεται η 
γνωστή «μαστίχα». 


 


ΣΧΙΝΟΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 


Σκληρόφυλλος, αείφυλλος, 
πλατύφυλλος θάμνος, πολύ 
αρωματικός. 
Τα φύλλα του είναι σύνθετα.  Κάθε 
μίσχος δηλαδή φέρει πολλά μικρά 
φυλλάρια. 
Τα σύνθετα φύλλα του είναι 
«αρτιόληκτα». Δεν υπάρχει δηλαδή 
ένα ακραίο φυλλάριο, αλλά δύο. 
Άλλο μεγαλόσωμο φυτό με το ίδιο 
χαρακτηριστικό είναι η Χαρουπιά. 
Μία ποικιλία του, με μεγαλύτερα 
φύλλα, δίνει την γνωστή μαστίχα.  
 


  
 
 
 


Συγγενεύω με τη 
φιστικιά που 
παράγει τα 


«φιστίκια Αιγίνης». 
 
 







 


 Κάρτες ΦΑΛΑΡΙΔΑΣ Σελ. 50 


 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


 
 


Τα παιδιά μας είναι 
συνήθως πολύ 
φιλότιμα: όταν 
αρχίσουν να τα 


καταφέρνουν λίγο 
μόνα τους, βοηθούν 
στην ανατροφή των 
μικρότερων αδελφών 


τους! 
 


 
Μου αρέσουν πολύ 


οι βουτιές.  
Το όνομά μου είναι 


περίπου έτσι: 
ΧΒΜΒΣΚΕΒ 


(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 


 
Πολλοί από αυτούς 
που με βλέπουν 


νομίζουν ότι ανήκω 
στην ίδια οικογένεια 
με τις πάπιες. Στην 
πραγματικότητα 
όμως συγγενεύω 


περισσότερο με τους 
γερανούς. 


 


 
 
Τα πάμε πολύ καλά 


σαν είδος.  
Σε όλη τη νότια 


Ευρώπη κανένα άλλο 
δεν μας ξεπερνά σε 
αριθμό όταν μας 
μετρούν στα μέσα 


του χειμώνα. 
 


 ΦΑΛΑΡΙΔΑ  
 (Fulica atra) 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Γνωστή και ως Μαυρόκοτα ή 
Μπάλιζα, είναι ένα από τα πιο 
κοινά είδη υδρόβιων πουλιών. 


Ειδικά το χειμώνα, 
συγκεντρώνονται σε μεγάλους 
αριθμούς στους φιλόξενους 
υγρότοπους της Ελλάδας. Τα 
δάχτυλα των ποδιών της έχουν 


πολύ χαρακτηριστικούς, 
πλατιούς, «λοβούς» που τα 


μετατρέπουν σε ιδανικά κουπιά. 
Αποτελεί μακρυνό συγγενή των 


γερανών. 
 


  
 
 


Στα νιάτα μου 
εμφανίζομαι με πιο 
ανοιχτά χρώματα. 
Όσο μεγαλώνω 
προτιμώ ένα πιο 


‘‘σοβαρό’’, σκούρο 
χρώμα. 


 





		44.Προσωπικότητα Strofulia (color)

		45.Προσωπικότητα- Βελανιδιά

		46.Προσωπικότητα- Νανοβουτηχτάρι

		47.Προσωπικότητα- Νεροκάλαμο

		48.Προσωπικότητα- Πεύκο (Στροφυλιά)

		49.Προσωπικότητα- Σχοίνος

		50.Προσωπικότητα- Φαλαρίδα






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
«««ΜΜΜεεελλλωωωδδδιιικκκόόόςςς»»»   χχχωωωρρριιισσσμμμόόόςςς   τττωωωννν   πππαααιιιδδδιιιώώώννν   σσσεεε   μμμιιικκκρρρόόότττεεερρρεεεςςς   οοομμμάάάδδδεεεςςς   
   
Η δραστηριότητα προσφέρεται για τον χωρισμό της μεγάλης ομάδας παιδιών σε 
μικρότερες με τυχαίο τρόπο. Συστήνεται να προηγηθεί των υπόλοιπων δραστηριοτήτων 
στην ύπαιθρο ώστε τα παιδιά να εργαστούν στη συνέχεια σε μικρότερες, πιο αποδοτικές, 
ομάδες. 
 
Πριν την εξόρμηση στην ύπαιθρο, έχουμε φωτοτυπήσει τις «κάρτες κελαηδημάτων» σε 
τόσα αντίτυπα όσα είναι τα παιδιά (πολλαπλάσια του (9) εννέα). Εάν για παράδειγμα η 
ομάδα αποτελείται από 43 παιδιά, φωτοτυπούμε 5 φορές τη σελίδα κελαηδημάτων (5 Χ 9 
κάρτες = 45 κάρτες). Θα αφαιρέσουμε 2 κάρτες (45-2 =43)και θα έχουμε υλικό για να 
χωριστούν 7 ομάδες των 5 παιδιών και 2 ομάδες των 4 παιδιών). 
 
Ψαλιδίζουμε το περίγραμμα των καρτών και ετοιμάζουμε μια «τράπουλα». 
 
Στο σημείο χωρισμού ζητάμε από τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο γύρω μας. 
Ανακατεύουμε την τράπουλα και δίνουμε σε κάθε παιδί από μία κάρτα. Τους ζητάμε να 
κάνουν 20 βήματα προς τα πίσω, ώστε να σκορπιστούν στο χώρο.  
 
Κάθε παιδί διαβάζει την κάρτα του και στη συνέχεια, «κελαηδά» τον σκοπό που 
περιγράφει αυτή. 
 
Χωρίς να μιλούν, παρά μονάχα «κελαηδώντας», θα προσπαθήσουν να σχηματίσουν 
σμήνη του ίδιου είδους πουλιού. 
 
Οι ομάδες είναι έτοιμες τώρα για να απασχοληθούν με τις υπόλοιπες δραστηριότητες! 
 
 
 
   
 


  


ΥΛΙΚΑ: Κάρτες κελαηδημάτων. 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική δραστηριότητα(4-90+ 
παιδιά!). 
 
 


ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να διακρίνει ένα είδος πουλιού 
από το κελάηδημά του. Να ενταχθεί σε μια μικρή ομάδα με 
χαρούμενο και τυχαίο τρόπο. 
 


 


 


Κάθε παιδί πρέπει να «κελαηδήσει» 
τον σκοπό που του υποδεικνύει μια 
κάρτα. Έτσι θα ακουστεί από τα 
άλλα μέλη του σμήνους! Τελικά η 
μεγάλη ομάδα παιδιών μπορεί να 
χωριστεί σε μικρότερες («σμήνη»). 


 


Βρες το σμήνος σου! Σελ. 42 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 ;
 







 


 
ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΕΛΗΣ 
Συγγενεύω με τα 


μπεκατσίνια. Μερικοί με 
φωνάζουν «μαρτύρι» 
γιατί ειδοποιώ όλα τα 
πουλιά ότι υπάρχει 


κίνδυνος φωνάζοντας 
γρήγορα και δυνατά: 
 «κιου-κιου-κιου- κιου 


κιού». 
 


ΚΑΛΑΜΟΚΑΝΑΣ 
Περνάω το χειμώνα 
στην Αφρική. Μοιάζω 


με μικρογραφία 
πελαργού. Σε σχέση με 
το σώμα μου, έχω τα 
ψηλότερα πόδια από 


όλα τα πουλιά.  
Όταν ενοχληθώ το 
φωνάζω σε όλους 


δυνατά:  
«γκίπ-γκίπ-γκίπ-γκιίίπιπ». 


 
ΛΑΣΠΟΤΡΥΓΓΑΣ 
Στο ταξίδι μου για τη 
βόρεια Ευρώπη 
ξαποσταίνω στα 
λασποτόπια της 


Ελλάδας.  
Όταν τρομάξω, 
απομακρύνομαι 


φωνάζοντας γρήγορα: 
«γιου-γιούτ». 


 


 
ΝΑΝΟΒΟΥΤΗΧΤΑΡΙ 
Δύσκολα με βλέπεις 
αφού απομακρύνομαι 
αμέσως με θεαματικά 
μακροβούτια ή μένω 
κρυμμένο μέσα στα 
καλάμια. Μπορείς να 
ακούσεις όμως είτε τη 
μακρόσυρτη τρίλια μου 


είτε τη φωνή: 
«τί-τριιίτ, τί-τριιίτ». 


 
 ΝΕΡΟΚΟΤΑ 


Συνήθως δεν 
απομακρύνομαι από 
τους καλαμιώνες. 


Αν δεν μπορείς εύκολα 
να με δεις, μπορείς 


όμως να με ακούσεις: 
«κρι-κρι-κρικ…. 
….πρρρουούπ». 


 


ΦΑΛΑΡΙΔΑ 
Με λένε και Μαυρόκοτα 


ή Μπάλιζα. 
Το χειμώνα ζω 


συνήθως σε μεγάλα 
κοπάδια. Προτιμώ να 
κρύβω τη φωλιά μου 


ανάμεσα στις καλαμιές. 
Μία από τις φωνές μου 
ακούγεται περίπου:  
«κιού…(παύση)..κιού… 


(παύση)..κιού…». 


 
ΤΣΙΧΛΟΠΟΤΑΜΙΔΑ 


 
Μοιάζω με μεγάλο 
αηδόνι αλλά το 


κελάηδημά μου θυμίζει 
μάλλον βατράχια! 
 «κάρα-κάρα-κάρα  


κρε-κρε-κρε- 
-κίρικ-κίρικ-κίρικ». 


ΚΑΛΑΜΟΠΟΤΑΜΙΔΑ 
Ζω μέσα στα πυκνά 
καταφύγια των 


καλαμιώνων. Ακόμη 
και το ταίρι μου με 
βλέπει δύσκολα εδώ 
μέσα. Κελαηδώντας 
όμως, φροντίζω να με 


ακούει: 
«τρεττ-τρεττ-τρεττ, 
τζίρρι-τζίρρι-τζίρρι 
τρου-τρου, τιέ-τρε». 


ΝΑΝΟΓΛΑΡΟΝΟ 
Είμαι το πιο μικρό 


γλαρόνι και  
ξεχειμωνιάζω στην 
Αφρική. Προτιμώ τις 
παραθαλάσσιες 
τοποθεσίες. 


Βουτάω κάθετα μέσα 
στο νερό για να 


ψαρέψω.  Κάθε τόσο 
φωνάζω κοφτά: 


«κρίί-ικ». 
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		42.Βρες το σμήνος σου Strofulias (color)

		43.Βρες το σμήνος σου Strofulias (white)
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ΣΣΣΤΤΤΡΡΡΟΟΟΦΦΦΥΥΥΛΛΛΙΙΙΑΑΑ---ΚΚΚΟΟΟΤΤΤΥΥΥΧΧΧΙΙΙ   
ΟΟΟιιικκκόόότττοοοππποοοιιι   δδδιιιεεεθθθνννοοούύύςςς   ααακκκτττιιινννοοοβββοοολλλίίίαααςςς!!! 


 
 
Είναι ένας από τους «Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας» (Υγρότοποι Ramsar) που 
υπάρχουν στην Ελλάδα.  
 
Οι υπόλοιποι εννιά είναι: 


• Δέλτα Έβρου 
• Λίμνη Βιστονίδα, Πόρτο-Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες 
• Δέλτα Νέστου και παρακείμενες λιμνοθάλασσες 
• Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια) 
• Λίμνη Κερκίνη 
• Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 
• Λίμνη Μικρή Πρέσπα 
• Κόλπος Αμβρακικού 
• Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου - Δέλτα Αχελώου 


 
Το δάσος της Στροφυλιάς είναι το μεγαλύτερο δάσος Κουκουναριάς στην Ελλάδα και 
από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί εξάλλου ότι και στην Ελλάδα είναι 
ελάχιστα τα δάση Κουκουναριάς (π.χ. Κουκουναριές Σκιάθου, Εθνικό Πάρκο Σχινιά-
Μαραθώνα). Η Κουκουναριά είναι μεσογειακό δέντρο και, ως εκ τούτου, η παγκόσμια 
εξάπλωσή της περιορίζεται μονάχα γύρω από τη Μεσόγειο. 
 
Είναι μία από τις «Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά» της Ευρώπης (Important Bird 
Areas) (GR098: Kalogria lagoon, Strofylia forest, and Lamia marshes και GR099: Kotychi 
lagoon). 
 
Εδώ διατηρούνται «οικότοποι» πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως οι «λευκές» θίνες, 
υγρά λιβάδια, βουρλώνες, λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση κ.ά. 
 
Η διπλή σημασία της περιοχής για τη διατήρηση οικοτόπων, πτηνών και άλλων ζώων που 
σπανίζουν στη γηραιά ήπειρο, την έχουν αναδείξει επίσημα σε περιοχή προτεραιότητας 
για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης (Περιοχή ευρωπαϊκού 
δικτύου Natura 2000). 
 
Εδώ σχηματίζονται μερικές από τις μεγαλύτερες αναπαραγωγικές αποικίες σπάνιων 
πουλιών της Ελλάδας, όπως το Νεροχελίδονο, ο Καλαμοκανάς, το Νανογλάρονο, ο 
Μικροτσικνιάς. 
 
Αναπαράγονται σπάνια πουλιά όπως η Βαλτόπαπια, ο Πορφυροτσικνιάς, ο 
Θαλασσοσφυρικτής, η Λιοστριτσίδα.  
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Στο νότιο άκρο της Ελλάδας και της Βαλκανικής χερσονήσου, η περιοχή υποδέχεται τα 
μεταναστευτικά πουλιά από την Αφρική την άνοιξη και τα αποχαιρετά το φθινόπωρο 
ακριβώς σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του ταξιδιού: το πέρασμα από τη Μεσόγειο 
θάλασσα και την έρημο Σαχάρα. 
 
Σταθμεύουν εντυπωσιακά μεγάλοι αριθμοί μεταναστευτικών πουλιών που έχουν ανάγκη 
τα ρηχά γλυκά των υγροτόπων (παρυδάτια και καλοβατικά πτηνά): Χαλκόκοτες, Μαχητές 
και Βαλτότρυγγες είναι μερικά  από τα είδη που δύσκολα βλέπεις μεγαλύτερα κοπάδια 
τους αλλού στην Ελλάδα. 
 
Είναι από τα ελάχιστα μέρη πλέον της Ελλάδας που ζουν λίγα τσακάλια που σπανίζουν 
πια στην Ευρώπη. 
 
Στην δυτική και νότια Ελλάδα, το μικροκλίμα της περιοχής είναι από τα πιο ήπια της 
ηπειρωτικής χώρας. Ενδεικτικό είναι ότι διάφορα είδη μεταναστευτικών πουλιών που 
κανονικά ξεχειμωνιάζουν στην Αφρική, όπως η Κιτρινοσουσουράδα και διάφορα είδη 
χελιδονιών, μπορούν να παρατηρηθούν το χειμώνα στην περιοχή. 
 
Η περιοχή είναι ένας «παράδεισος» για τους ερευνητές ερπετών και αμφιβίων. Η ποικιλία 
διαφορετικών ειδών είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας. 
 
Είναι ένας από τους πιο βασικούς κρίκους στην «αλυσίδα» υγροτόπων που απλώνονται 
πάνω στην μεταναστευτική οδό των πουλιών που διασχίζει τα δυτικά παράλια της 
χώρας (όπως είναι επίσης το Δέλτα Καλαμά, ο Αμβρακικός, το Μεσολόγγι, το Διβάρι 
Πύλου κ.ά.). 
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ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Φωτοτυπούνται τα υποδείγματα και μοιράζονται στα παιδιά. Θα πρέπει να τα 
χρωματίσουν σύμφωνα με τις αποχρώσεις που αναφέρονται στο υπόδειγμα. 
 
Στο τέλος μπορούν να ψαλιδίσουν το περίγραμμα κάθε αγριόπαπιας για να την 
στηρίξουν σε χαρτονένια βάση. Βέβαια, η κατασκευή θα είναι πιο στέρεη εάν κάθε 
φιγούρα κολληθεί πρώτα σε χαρτόνι.  
 
Όλες οι φιγούρες μπορούν να στολίσουν μια μακέτα λίμνης που θα ετοιμαστεί από κάθε 
παιδί χωριστά ή μια μακέτα που θα ετοιμαστεί από ομάδα παιδιών.  
Θυμηθείτε ότι οι αφρόπαπιες θα προτιμούσαν τα ρηχότερα νερά και οι βουτόπαπιες τα 
βαθύτερα! 
 
Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει πιο δημιουργική εάν αρχικά παρουσιάσει ο εμψυχωτής 
τις εικόνες κάποιων αγριόπαπιων και στη συνέχεια ζητήσει να ζωγραφιστούν «από 
μνήμης» (χωρίς να χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα). 


   
   
   
 


  


ΥΛΙΚΑ: φωτοτυπίες υποδείγματος, μπογιές, ψαλίδια. 
  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ατομική εργασία στην οποία 
μπορούν να συμμετέχουν όλοι. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθήτρια/-τής να εξοικειωθεί με τα ιδιαίτερα 
χρωματικά χαρακτηριστικά των κοινότερων αγριόπαπιων της 
Ελλάδας, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα είδη τους 
στην ύπαιθρο. 


 


 


Τα παιδιά καλούνται να 
χρωματίσουν τα υποδείγματα 
αγριόπαπιων. Στη συνέχεια 
μπορούν να τα ψαλιδίσουν και  
να τα στηρίξουν όρθια σε βάση. 
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ΧΡΩΜΑΤΑ 
Χωρίς αριθμό = ΑΣΠΡΟ 
1 = ΜΑΥΡΟ 
2 = ΓΚΡΙ 
3 = ΚΑΣΤΑΝΟ 
4 = ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΦΕ 
5 = ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ 
6 = ΠΡΑΣΙΝΟ 
7 = ΓΑΛΑΖΙΟ 
8 = ΚΙΤΡΙΝΟ 
9 = ΣΚΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
10 = ΜΠΛΕ 


Οι αφρόπαπιες αναζητο
στην επιφάνεια ή κοντ
νερού. Απογειώνονται κατευ


 
 
 


ύν τροφή συνή
ά στη επιφά


θείαν  από το 


θως 
νεια του 
 πάνω


νερό.  
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


 
 
 
 
 


Κιρκίρι Anas crecca  Χουλιαρόπαπια Anas clypeata 
 
 ΓΕΜΙΣΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΕ 


ΑΓΡΙΟΠΑΠΙΕΣ!  
 Αφού τις χρωματίσεις, κόλλησέ τις σε 


χαρτόνι. Για κάθε μία κόψε επίσης μια 
χαρτονένια βάση για να στέκεται. 


 
 
 
 
 


Πρασινοκέφαλη Anas platyrhynchos  
 
 
 
 
 


 
 


Σφυριχτάρι Anas penelope 
 
 
 
 
 


 
 Ψαλίδα Anas acuta 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 Χρωμάτισε τις αγριόπαπιες: ΒΟΥΤΟΠΑΠΙΕΣ Σελ. 15 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


Οι βουτόπαπιες αναζητούν τροφή συνήθως στα 
βαθύτερα νερά, κάνοντας βουτιές. Για να 
απογειωθούν οι περισσότερες “πλαταγίζουν” 
πρώτα πάνω στην επιφάνεια του νερού. 


ΧΡΩΜΑΤΑ 
 


 
Ι 


 
 


 
 


Ι 


Χωρίς αριθμό = ΑΣΠΡΟ
1 = ΜΑΥΡΟ
2 = ΓΚΡ
3 = ΚΑΣΤΑΝΟ
4 = ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΦΕ
6 = ΜΩΒ
7 = ΚΟΚΚΙΝΟ
9 = ΣΚΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛ
 


Φερεντίνι Netta rufina 


ΓΕΜΙΣΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΕ 
ΑΓΡΙΟΠΑΠΙΕΣ! 


Αφού τις χρωματίσεις, κόλλησέ τις 
σε χαρτόνι. Για κάθε μία κόψε 
επίσης μια χαρτονένια βάση για να 
στέκεται. Μαυροκέφαλη Aythya fuligula 


 


Γκισάρι Aythya ferina 


Βαλτόπαπια Aythya nyroca 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 





		13.Χρωμάτισε πάπιες Strofulia (color)

		14.Afropapies

		15.Voutopapies






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε θέση προσφέρει οπτική επαφή με 
ομάδες πουλιών.  


Η ησυχία, η υπομονή και το καμουφλάζ είναι προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν στην 
επιτυχία της δραστηριότητας. 


Οι εμψυχωτές εξηγούν ότι η ενόχληση μπορεί να έχει σαν συνέπεια να διακόψουν τα 
πουλιά το φαγητό τους. Αυτό σημαίνει απώλεια ενέργειας που είναι πολύτιμη τόσο για 
να επιβιώσουν από το κρύο του χειμώνα, όσο και για να ταϊσουν τους πεινασμένους 
νεοσσούς τους την άνοιξη κ.λπ. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι γονείς θα παραμείνουν 
μακριά από τις φωλιές τους με αποτέλεσμα να κρυώσουν ή να υπερθερμανθούν 
(ανάλογα) τα αυγά ή οι νεοσσοί τους ή επίσης να δοθεί η ευκαιρία σε άλλα ζώα να φάνε 
τα αυγά ή τους νεοσσούς της αφύλακτης φωλιάς ... 


Η αναγνώριση των πουλιών γίνεται βάσει των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους, τα 
οποία απεικονίζονται στα φύλλα αναγνώρισης «πουλιά των  
υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς». 


Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης τα παιδιά 
μπορούν να κρατήσουν και πιο λεπτομερείς 
σημειώσεις όπως: 


• Ονομ/μο παρατηρητή 
• Ημερομηνία – ώρα παρατήρησης 
• Θέση παρατήρησης 
• Να σημειώσουν τα είδη πουλιών που 


παρατηρήθηκαν και άλλα στοιχεία που έγιναν 
αντιληπτά, όπως αριθμός ατόμων, φύλο, 
συμπεριφορά, κ.α. 


 


 ΥΛΙΚΑ: φύλλο αναγνώρισης πουλιών, κιάλια. 
Προαιρετικά: Οδηγός πεδίου αναγνώρισης πουλιών. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Μικρές ομάδες παιδιών 
 


ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να αναπτύξει την 
παρατηρητικότητά της/του, να είναι σε θέση να αντιπαραβάλλει 
και να ξεχωρίζει τα ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν αμέσως ένα είδος πουλιού ή μια ομάδα ειδών από τα 
υπόλοιπα και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να ονομάσει 
συχνά απαντώμενα πουλιά της περιοχής υγροτόπων Κοτυχίου - 
Στροφυλιάς. Επίσης, να υιοθετήσει συνειδητά συμπεριφορά  
επισκέπτη που δεν ζημιώνει  την άγρια ζωή. 


 


 


Κάθε μαθητής/-τρια  καλείται να 
αναγνωρίσει σε ποιa είδη ανήκουν τα 
πουλιά που θα συναντήσει κατά τη 
διάρκεια μιας επίσκεψης στους 
υγρότοπους Κοτυχίου - Στροφυλιάς.  
 


 


Παρατήρηση πουλιών Σελ. 23 


 ;
 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Πουλιά των υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς 
 


Σελ. 24 


 


        Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


καλοκαίρι 
καλοκαίρι καλοκαίρι 


Τα θηλυκά των περισσότερων 
παπιών ξεχωρίζουν δυσκολότερα. 
Είναι καφετιά. Έτσι κλωσούν χωρίς 
να γίνονται                                         
εύκολα αντιληπτά.                                 


Βαρβάρα Tadorna tadorna 


χειμώνας 


Σαρσέλα Anas qurquedula Κιρκίρι Anas crecca 


Βουβόκυκνος  
Cygnus olor 


Πρασινοκέφαλη Anas platyrhynchos Χουλιαρόπαπια Anas clypeata 


Ψαλίδα Anas acuta Σφυριχτάρι Anas penelope 


Γκισάρι Aythya ferina Μαυροκέφαλη 
Aythya fuligula Φερεντίνι Netta rufina Βαλτόπαπια  


Aythya nyroca 


Καπακλής Anas strepera 


 


Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus 


Αγριόκυκνος  
Cygnus cygnus 


Νερόκοτα 
Gallinula chloropus 


Νανοβουτηχτάρι 
Tachybaptus ruficollis 


χειμώνας 


Μαυροβουτηχτάρι  
Podiceps nigricollis 


χειμώνας 


Φαλαρίδα 
Fulica atra 


Σκουφοβουτηχτάρι  
Podiceps cristatus 


Απεικονίζονται μόνο  ♂ κατά την αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη-καλοκαίρι) 


Επιμέλεια: Ρούλα ΤΡΙΓΚΟΥ Σχέδια: Παναγιώτης ΛΑΤΣΟΥ∆ΗΣ 







 


 Πουλιά των υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς Σελ. 25 


Κρυπτοτσικνιάς  
Ardeolla ralloides 


Μικροτσικνιάς  
Ixobrychus minutus 


Κορμοράνος  
Phalacrocorax carbo 


Ποταμοσφυριχτής  
Charadrius dubius 


Πορφυροτσικνιάς  
Ardea purpurea 


Γελαδάρης  
Bubulcus ibis 


Νυχτοκόρακας  
Nycticorax nycticorax 


Καλαμόκιρκος Circus aeruginosus 


Αλκυόνη 
Alcedo athis ♂ 


Αργυροτσικνιάς  
Egretta alba 


Λευκοτσικνιάς  
Egretta garzetta 


Θαλασσοσφυριχτής 
Charadrius alexandrinus 


Καλαμoκανάς  
Himantopus himantopus 


♀ Νανογλάρονο Sterna albifrons Ποταμογλάρονο Sterna hirundo 


Ήταυρος  
Botaurus stellaris 


καλοκαίρι 


Καστανοκέφαλος γλάρος Larus ridibundus 


χειμώνας 


Ασημόγλαρος  
Larus cachinnans 


Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea 


Χαλκόκοτα Plegdlis falcinellus 


 


       Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


Απεικονίζονται μόνο  ♂ κατά την αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη-καλοκαίρι) 


Επιμέλεια: Ρούλα ΤΡΙΓΚΟΥ Σχέδια: Παναγιώτης ΛΑΤΣΟΥ∆ΗΣ 





		23.Παρατήρηση πουλιών Strofulia (color)

		24.Πουλιά Στροφυλιά 1

		25.Πουλιά Στροφυλιά 2






Οι δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από τέσσερα βασικά επίπεδα: 
 
 
Α. τάξης: στόχο έχουν να προετοιμάσουν τους μαθητές/-τριες.   
Αφορούν κυρίως στα γνωστικά επίπεδα  ανάκλησης,  
κατανόησης και εφαρμογής. 


 
 
Β. μελέτης: υπαίθριες δραστηριότητες που αποσκοπούν κυρίως στην 
αναγνώριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος 
της περιοχής.  


 
 
Γ. ψυχαγωγίας: (όχι διασκέδασης !!) υπαίθριες δραστηριότητες  
που αποσκοπούν στην άντληση ευχαρίστησης από την προσέγγιση 
της φύσης.   


 
 
Δ. στοχασμού: δραστηριότητες που έχουν σκοπό να προβληματίσουν 
και να είναι το εφαλτήριο κριτικής προσέγγισης θεμάτων «αειφορίας». 
Ουσιαστικά είναι δραστηριότητες για την τάξη που εντείνουν στα 
γνωστικά επίπεδα της ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης. 
 
 
Ευχόμαστε μια εποικοδομητική αλλά, πάνω από όλα, απολαυστική περιήγηση 
στους υπέροχους υγρότοπους Κοτυχίου - Στροφυλιάς! 
 
Η Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας  
Ιούνιος 2008 
 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά τους στην προετοιμασία του Υλικού Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης: τη Βιολόγο Δήμητρα Γιάννακα και την Ξεναγό Ελισάβετ Τζοβάνη, από το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, για την πολύ καλή συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος, τον Καλούστ Παραγκαμιάν για τις εποικοδομητικές συζητήσεις που οδήγησαν στη δραστηριότητα 
«Ηχότοποι» και όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες που συμμετείχαν στη φάση των πιλοτικών 
εφαρμογών του προγράμματος και με τις παρατηρήσεις τους συνέβαλλαν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού 
που κρατάτε στα χέρια σας.  


 


 


 Εισαγωγή Σελ. 3 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Η δραστηριότητα θα γίνει στο ύπαιθρο. 
 
Φροντίζουμε από πριν να ετοιμάσουμε, με τη βοήθεια των παιδιών, τις χάρτινες θήκες 
των ακόλουθων σελίδων (φτιάχνονται πολύ εύκολα και για να δoθεί το σχήμα τους 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί συρραπτικό, σελοτέιπ ή κόλλα). Μπορούμε όμως να 
χρησιμοποιήσουμε και μια έτοιμη εργαλειοθήκη. 
 
Αρχικά ξεκαθαρίζουμε εάν κάθε παιδί θα συμμετέχει στη δραστηριότητα ατομικά ή σαν 
μέλος μιας ομάδας. Επίσης καθορίζουμε την χρονική διάρκεια και την επικράτεια μέσα 
στην οποία πρέπει να κινηθούν τα παιδιά. 
 
Κατόπιν δίνουμε σε κάθε παιδί ή ομάδα από μία θήκη. 
Ανάλογα με την περιοχή όπου θα επιλέξετε να κινηθείτε (υγρότοπο ή δάσος) επιλέξτε 
και την αντίστοιχη θήκη.  
 
Τα παιδιά θα προσπαθήσουν να συμπληρώσουν όσα περισσότερα διαμερίσματα της 
θήκης μπορούν μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια. 
 
Ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρέπει να κοπούν χλωρά κλαδιά ή φύλλα, ενώ στο τέλος θα 
σκορπιστούν όλα τα ευρήματα για να αποικοδομηθούν στο φυσικό περιβάλλον. 
 
Στο παιδί ή στην ομάδα που θα συμπληρώσει πρώτη τα διαμερίσματα ή θα έχει τα 
περισσότερα συμπληρωμένα διαμερίσματα στη λήξη της δραστηριότητας, μπορεί να 
απονεμηθεί “δίπλωμα διάκρισης”. Στα υπόλοιπα θα μπορούσε να δοθεί “αναμνηστικό 
δίπλωμα”. 
 
Σε μια παραλλαγή της δραστηριότητας ΔΕΝ δίνεται στα παιδιά έτοιμη θήκη. Εκ των 
προτέρων συμπληρώνονται από τους εμψυχωτές τα διαμερίσματα μιας «θήκης-
υπόδειγμα». Αυτή η θήκη παρουσιάζεται για λίγα δευτερόλεπτα στα παιδιά που θα 
πρέπει να ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΟΥΝ το περιεχόμενο των διαμερισμάτων της. Στη συνέχεια 
κάθε παιδί (ή ομάδα παιδιών) θα προσπαθήσει να συμπληρώσει τη δική του (-τους) 
θήκη. Μπορεί μάλιστα να οριστεί ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί με την ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ που 
έχει συμπληρωθεί η «θήκη-υπόδειγμα»!  


   


 ΥΛΙΚΑ: θήκη με μικρά διαμερίσματα (μία θήκη ανά μαθητή ή 
ανά ομάδα μαθητών), αναμνηστικά  διπλώματα. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική δραστηριότητα για την 
ύπαιθρο. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθήτρια/-τής να παρατηρήσει το φυσικό 
περιβάλλον μιας περιοχής και να αναγνωρίσει στοιχεία που δεν 
είναι ορατά με μια πρώτη ματιά. Ο συνδυασμός ομαδικού 
πνεύματος, αναζήτησης, περιπλάνησης και ανακάλυψης 
αναμένεται να προσδώσουν θετικά συναισθήματα που θα 
συσχετιστούν (συνειδητά και ασυνείδητα) με τη φύση. 


 


 


Τα παιδιά καλούνται να 
συμπληρώσουν τα κενά 
διαμερίσματα της θήκης 
αναζητώντας όσα αναγράφονται  
σε κάθε ένα από αυτά. 
 


 


Η θήκη της Στροφυλιάς Σελ. 51 


 ;
 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







  


  


   
   


 
 


 
1 φτερό 


 


1 ξερή ταξιανθία 
Αρμυρικιού 


Tamarix sp. 


1 σπόρος που 
παρασύρθηκε από 


τον άνεμο 


3 διαφορετικά 
πεσμένα φύλλα 


 
1 ξερό φύλλο 
Νεροκάλαμου 
Phragmites australis 


Η άκρη ενός 
ξερού φύλλου 


Ψαθιού 
Typha sp. 


1  ξερός καρπός 
από Βούρλο 


Juncus sp. 


1 ξερό στάχυ 
αγρoστώδους φυτού 


 


1 υπόλειμμα από 
ασπόνδυλο 


 


κάτι που θυμίζει 
τον εαυτό μου... 


1 κομμάτι 
ξύλου σε 


αποσύνθεση 


1 αγκάθι  


1 χαλίκι Ασβεστόλιθου 


 


Η θήκη του υγρότοπου 


κάτι που δεν θα 
έπρεπε να  


βρίσκεται εκεί! 
 







  


  


   
   


 
 


3 ξερές βελόνες 
Χαλεπίου Πεύκης 


Pinus halepensis 
 


 1 πεσμένο κύπελλο 
Βελανιδιάς 


Quercus macrolepis 


3 ξερά φύλλα 
Μυρτιάς 


Myrtus communis 


1 φαγωμένο 
κουκουνάρι 


Χαλεπίου Πεύκης 
sPinus halepen is 


 


3 πεσμένες 
(διπλές) βελόνες 
Κουκουναριάς 


Pinus pinea 


1 πεσμένo 
κουκουνάρι 
Κουκουναριάς 


Pinus pinea 


2 πεσμένα ξερά 
φύλλα Βελανιδιάς 


Quercus macrolepis 
 


1 πεσμένο ξερό 
φύλλο 


αναρριχητικού 
Αρκουδόβατου 


(Σμίλακα)  
Smilax aspera 


Η θήκη του δάσους 


κάτι που θυμίζει 
τον εαυτό μου... 


1 κομμάτι 
ξύλου σε 


αποσύνθεση 


1 μισοφαγωμένο 
χλωρό φύλλο  


 
1 πεσμένο κομμάτι 
φλοιού δέντρου 


 


 
2 ξεροί καρποί Άρκευθου 


(Θαμνοκυπάρισσου) 
Juniperus phoenicea 


1  ξερό 
(σύνθετο) 


φύλλο Σχίνου 
sPistacia lenti cus 







Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς 
 


 


ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 
Απονέμεται στ.... 


............................................................ 


για το ομαδικό πνεύμα και την ευγενή άμιλλα που επέδειξε κατά τη συμμετοχή στο 


περιβαλλοντικό αγώνισμα προσέγγισης της προστατευόμενης περιοχής  


υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


 


Στροφυλιά, ............................ 







Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


 


ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 
Απονέμεται στ.... 


............................................................ 


για την επιτυχή και καθοριστική συμμετοχή στην ομάδα 


που διακρίθηκε στο περιβαλλοντικό αγώνισμα προσέγγισης της προστατευόμενης 


περιοχής υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


 


Στροφυλιά, .......................... 





		51.Θήκη Strofulia (A΄βάθμια) color

		52.Θηκη_Strofulias(Φύλλο_Λίμνης)_A

		53.Θηκη_Strofulias_(Φύλλο_Δάσους)_A

		54.ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

		55.ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Φωτοτυπήστε για κάθε παιδί τα υποδείγματα της «Αλκυόνης». 
Τα παιδιά χρωματίζουν το λαμπερό «φτέρωμα» της Αλκυόνης σύμφωνα με το υπόμνημα. 
 
Ψαλιδίζουν τα περιγράμματα των τμημάτων της Αλκυόνης και τα ενώνουν στη συνέχεια 
μεταξύ τους. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει αρχικά να τσακίσουν προς τα μέσα τα 
«αυτάκια» των δύο πλαϊνών τμημάτων. Βάζοντας χαρτόκολα σε αυτά τα «αυτάκια» 
μπορούν να κολλήσουν επάνω τους το «επάνω» και «κάτω» τμήμα του σώματος. 
 
Τέλος, μπορούν να κρεμάσουν την τρισδιάστατη πλέον Αλκυόνη αφού της περάσουν 
κλωστές στα σημεία που υποδεικνύονται με μικρές μαύρες τελείες. 
 
 Η Αλκυόνη μπορεί τώρα να «πετάει» μονίμως από ένα ψηλό σημείο (π.χ. φωτιστικό) για 
να υπενθυμίζει συνεχώς ότι είναι το πιο εντυπωσιακό μικρόπουλο των υγροτόπων. Ένα 
πραγματικά ζωντανό, «γαλάζιο βέλος»! 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Wild Anne (1996): Bird Mobiles. Tarquin Publications, England. 
Προσαρμογή – Σχέδια: Ρούλα Τρίγκου   


   


  


ΥΛΙΚΑ: φωτοτυπίες των υποδειγμάτων, μπογιές, ψαλιδάκια, 
κόλλα, κλωστή. 
  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ατομική δραστηριότητα που 
μπορεί να απασχολήσει ολόκληρη τάξη ταυτόχρονα. 
 
 


ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να εξοικειωθεί με την τέχνη των 
χαρτουργημάτων και να αποδώσει χρωματικά στο χαρτί τα 
χαρακτηριστικά μι ς αλκυ ης, ώστε να  απομνημον σει. 
Στη συνέχεια θα εί αι σε θέση να αναγνωρί ει μια αληθινή 
αλκυόνη στην ύπαιθρο. 


α όν εύ
ν ζ


 τα


 


 


Τα παιδιά ετοιμάζουν ένα χάρτινο 
τρισδιστατο ομοίωμα αλκυόνης 
που μπορούν στη συνέχεια να 
κρεμάσουν για να τους 
υπενθυμίζει το «γαλάζιο βέλος» 
των υγροτόπων! 


 


Φτιάξε μια Αλκυόνη! Σελ. 16 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 ;
 







 
 


 
 
 


 Φτιάξε μια Αλκυόνη! Σελ. 17 


 
 ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ  πόδια: 7 


 
 
 
 6 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΧΡΩΜΑΤΑ 


Χωρίς αριθμό = ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ! 


1 = ΜΑΥΡΟ 
2 = ΓΚΡΙ 
3 = ΚΑΣΤΑΝΟ 


Αφού τα χρωματίσεις, κόλλησέ 
τα σε χαρτόνι.  


4 = ΜΠΛΕ  
5 = ΓΑΛΑΖΙΟ 
6 = ΣΚΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
7 = ΚΟΚΚΙΝΟ 
 


4 
4 


● 
5 


● ΠΑΝΩ ΤΜΗΜΑ 5 


6 


● 4 


6 
5 


4 
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 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 
 


 Φτιάξε μια Αλκυόνη! Σελ. 18 
 


ΧΡΩΜΑΤΑ 


Χωρίς αριθμό = ΑΣΠΡΟ 
1 = ΜΑΥΡΟ 
2 = ΓΚΡΙ ΜΑΤΙ:  εξωτερικά: 3    
3 = ΚΑΣΤΑΝΟ            εσωτερικά: 1 
4 = ΜΠΛΕ  
5 = ΓΑΛΑΖΙΟ 
6 = ΣΚΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
7 = ΚΟΚΚΙΝΟ 
 


6 
4 


2 
4 


6 


ΔΕΞΙ  
ΠΛΑΪΝΟ ΤΜΗΜΑ 


 
Βήμα 1: Χρωμάτισε τα τμήματα. 


Βήμα 2: Κόλλησέ τα σε χαρτόνι.  


Βήμα 3: Ψαλίδισε το περίγραμμά τους.  


Βήμα 4: Τσάκισε προς τα μέσα τα «αυτάκια» στο περίγραμμα των τμημάτων. 


Βήμα 5: Κόλλησε τα «αυτάκια» στο ΠΙΣΩ μέρος των τμημάτων της προηγούμενης σελίδας 
(κατά μήκος του κορμού του πουλιού), ώστε να δημιουργηθεί το «σώμα» της Αλκυόνης.  


Βήμα 6: Κρέμασε κλωστή από τα σημεία με το σύμβολο: ●.  
Δέσε τα τρία κομμάτια κλωστής, ώστε η κατασκευή να ισορροπεί. 


Η Αλκυόνη σου είναι έτοιμη να πετάξει! 


6 4 


4 
6 2 


ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
ΠΛΑΪΝΟ ΤΜΗΜΑ 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 





		16.Αλκυόνη(color)

		17-18.Αλκυόνη(white)






 


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ 
Πιττακού 2 & Περιάνδρου, 10558 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3278063, 210 3278112 
Fax: 210 3278061 
www.epeaek.gr 
 


Το Yλικό Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε στα 
πλαίσια του μέτρου 2.6: 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 


Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.η: 
«Προγράμματα σε Προστατευόμενες 
Περιοχές Φυσικού Περιβάλλοντος». Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Με συγχρηματοδότηση 80% από το 
ΕΚΤ. 


Αθήνα: 
Βασιλέως Ηρακλείου 24, 10682 Αθήνα 
Τηλ.: 210 8228704 


Την Υλοποίηση του Προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς 
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Προστατευόμενη Περιοχή Υγροτόπων 
Κοτυχίου – Στροφυλιάς  συντονίζει η 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε 
συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. 


Fax: 210 8227937 
Θεσσαλονίκη:  
Τηλ./ Fax: 2310 244245 
www.ornithologiki.gr 
 


 


Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς 
Λάππα Αχαΐας 27052 
Τηλ.: 26930 31939   
Fax: 26930 31959 
e-mail: fdks@otenet.gr 
 


Η παρούσα έκδοση μπορεί να αναφέρεται βιβλιογραφικά ως: 


Λατσούδης Π., Τρίγκου Ρ. & Κοντοζήση Ι. 2008: Γνωριμία με τη φύση της Προστατευόμενης Περιοχής Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς – Υλικό 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Α/βάθμια. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 
ΙSΒΝ: 978-960-6861-04-8 
 








ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 


ΚΟΤΥΧΙΟΥ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 


Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  


για την Α’ βάθμια 
 


Το Yλικό Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε στα 
πλαίσια του μέτρου 2.6: 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 


Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.η: 
«Προγράμματα σε 
Προστατευόμενες Περιοχές 
Φυσικού Περιβάλλοντος». 
Με συγχρηματοδότηση 80% από 
το ΕΚΤ. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων – Κείμενα:  


Παναγιώτης Λατσούδης, Ρούλα Τρίγκου,  Την Υλοποίηση του 
Προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας 
Εκπαίδευσης στην 
Προστατευόμενη Περιοχή 
Υγροτόπων Κοτυχίου –
Στροφυλιάς  συντονίζει η 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 
σε συνεργασία με το Φορέα 
Διαχείρισης Υγροτόπων  


Ιωάννα Κοντοζήση  


Eπιμέλεια έκδοσης: Ρούλα Τρίγκου  


CD-Rom: Παναγιώτης Λατσούδης  
Εικονογράφηση:  
Παναγιώτης Λατσούδης, Βασίλης Χατζηρβασάνης, Ρούλα Τρίγκου  


Εξώφυλλο Υλικού: Πασχάλης Δουγαλής  
 


Αθήνα 2008 
ISBN 978-960-6861-04-8 Κοτυχίου – Στροφυλιάς. 


 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε παιδί ή σε μικρές ομάδες 2-3 παιδιών, από ένα 
αντίγραφο του φύλλου «Μικρά ίχνη στην άμμο». 
Επιλέγεται ένα μονοπάτι ανάμεσα στις θίνες ώστε τα παιδιά να μην ποδοπατήσουν τα 
πολύτιμα φυτά που ζουν σε αυτό το φτωχό -αμμώδες- αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον 
περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης των θινών τα παιδιά αναζητούν χνάρια 
εκατέρωθεν της διαδρομής τους και προσπαθούν να τα ταυτοποιήσουν με τη βοήθεια 
του φύλλου αναγνώρισης.  
 
ΠΠΠλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίεεεςςς:::   
Όταν το ζώο πατήσει σε εύπλαστη επιφάνεια (μαλακό έδαφος, άμμο, λάσπη, σκόνη, 
χιόνι) μπορεί εύκολα να αποτυπωθούν τα χνάρια του πάνω σε αυτή. 
Μια ερευνητική μάτια στις θίνες μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για τα 
ζώα που ζουν σε αυτές. Τα ίχνη τους αποτυπώνονται εύκολα πάνω στην άμμο και έτσι 
μπορούμε να διαπιστώσουμε την παρουσία ζώων που κινούνται μόνο τη νύκτα ή που 
αποφεύγουν συστηματικά τον άνθρωπο. Η μελέτη των ιχνών μπορεί  και να μας 
οδηγήσει στην ανακάλυψη ενός οργανισμού χωρίς καν να τον έχουμε δει!  
Μερικές φορές τα χνάρια δεν βοηθούν μονάχα στην αναγνώριση τους είδους του ζώου 
αλλά ακόμη και της ηλικίας του, του φύλου του, της ταχύτητας με την οποία κινήθηκε. 
 
Τι θα προσέξουμε σε ένα χνάρι: 
 


*Ύπαρξη οπλής ή δάχτυλων 
*Γραμμή ουράς 
*Μέγεθος( διαστάσεις κάθε ίχνους) 
*Αποστάσεις μεταξύ των ιχνών 
*Ύπαρξη (νηκτικής) μεμβράνης 
*Ύπαρξη νυχιών (επίσης εάν τα ίχνη των νυχιών ενώνονται με αυτά των πελμάτων ή εμφανίζονται 
φανερά μπροστά από αυτά) 
*Τρόπος βαδίσματος (απόσταση μπροστινών από τα πίσω πόδια). Μπορούμε να καταλάβουμε 
εάν το ζώο βάδιζε, έτρεχε, χοροπηδούσε (στα θηλαστικά που βαδίζουν το μπροστινό και πίσω 
ίχνος ποδιού σχεδόν συμπίπτουν. Όταν εκτελούν άλματα, τα ίχνη των τεσσάρων ποδιών 
βρίσκονται κοντά-κοντά σε ένα σημείο). 
*Ύπαρξη τριχών στο πέλμα (π.χ, κουνέλια, λαγοί) 
*Ύπαρξη ιχνών από άλλα σημεία του σώματος (όπως το σύρσιμο του καβουκιού των χελωνών) 


  


ΥΛΙΚΑ:  Φωτοτυπίες του οδηγού «μικρά ίχνη στην άμμο» 
 
 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Δραστηριότητα ατομική ή για 
μικρές ομάδες που μπορεί να απασχολήσει ολόκληρη τάξη. 
 
 


ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν σε ποιο είδος ζώου ανήκουν ίχνη που 
εντοπίζονται σε αμμόλοφους. Να αντιληφθούν ότι οι έμμεσες 
ενδείξεις είναι εξίσου σημαντικές για τη μελέτη των ζώων όσο 
και η άμεση παρατήρησή τους. 


 


 


Τα παιδιά αναζητούν ίχνη ζώων 
στην άμμο θινών και,  με τη 
βοήθεια οδηγού, προσπαθούν να 
αναγνωρίσουν σε ποια είδη 
ανήκουν. 
 


 


Ίχνη στην άμμο Σελ. 29 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 ;
 







 


 Μικρά ίχνη στην άμμο Σελ. 30 


 


ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ 
Μπροστινά και πίσω 
πόδια με 5 δάχτυλα  
(4,5 Χ 2,5 εκ.) 
 


ΠΟΝΤΙΚΟΣ ή ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ 
Μπροστινά πόδια με 4 
δάχτυλα  
(1,8 Χ 2,5 εκ. στον αρουραίο, 
1 Χ 1,3 στον ποντικό) 
Πίσω πόδια με 5 δάχτυλα  
(3,3 Χ 2,8 εκ. στον αρουραίο,  
1,8 Χ 1,8 στον ποντικό) 


ΦΡΥΝΟΣ 
ΧΑΡΑΔΡΙΟΣ 


(3 μόνο δάχτυλα) ΓΛΑΡΟΣ 
(με νηκτική μεμβράνη) 


ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΙ
ΚΕΛΑΔΕΣ κ.λπ. 


(4 δάχτυλα) 


, 


ΧΕΡΣ ΝΑ ΑΙΑ ΧΕΛΩ


ΜΥΓΑΛΗ 
Πολύ μικρά ίχνη 
(1-1,5 εκ.!) με 5 
δάχτυλα σε όλα 
τα πόδια.  


Πρόσεξε το 
ίχνος της 
μακριάς 
ουράς! 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 





		29.Ιχνη στην άμμο (color)

		30.Ίχνη στην άμμο (white)






 


   


ΥΛΙΚΑ: φωτοτυπίες των φύλλων  δραστηριότητας. 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική ή ατομική 
δραστηριότητα. 


ΣΤΟΧΟΙ: Να αντιληφθούν οι μαθητές/-τριες τη 
σημαντικότητα της σωτηρίας των ώριμων, 
υπεραιωνόβιων δρυών για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 


 


 Η γενναιόδωρη βελανιδιά Σελ. 19 


 ; Τα παιδιά καλούνται να βρουν 
ποιους οργανισμούς προσελκύει 
μια βελανιδιά βάσει των 
χαρακτηριστικών του δέντρου 
από τη μια και των απαιτήσεων 
των οργανισμών από την άλλη. 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Τα παιδιά συνδέουν τις βασικές απαιτήσεις μιας σειράς διαφορετικών ζώων που 
μπορούν να ικανοποιηθούν από την παρουσία ενός ώριμου δέντρου βελανιδιάς. Όπως 
θα διαπιστώσουν τα παιδιά, όλοι αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να ωφεληθούν από τη 
γέρικη βελανιδιά. 
 
ΠΠΠλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίεεεςςς:::


 
Φυτρώνουν εύκολα σε βαθιά, καλά στραγγιζόμενα εδάφη και ευννοούν με την σειρά 
τους την ανάπτυξη πολλών άλλων δέντρων, όπως φράξων, γαύρων, κράταιγων, κ.ά. Σε 
ότι αφορά τα ζώα που φιλοξενούν αποτελούν πραγματικά θηριοτροφεία!  Δυστυχώς 
όμως, συχνά τα μνημειώδη αυτά δέντρα υλοτομούνται σε απογοητευτικό βαθμό. 
 
Οι βελανιδιές μπορούν να ζήσουν πάρα πολλά χρόνια. Αιώνες ολόκληρους. 
Υπεραιωνόβια δέντρα που έχουν γλιτώσει το «τσεκούρι» δημιουργούν έναν ολόκληρο 
μικρόκοσμο. Στον κορμό των υπεραιωνόβιων δρυών σχηματίζονται βαθιές χαρακιές ή 
ολόκληρες κουφάλες όπου καταφεύγει μια πληθώρα οργανισμών. Σε σχέση με τις 
σκληρές βελόνες των κωνοφόρων δέντρων, τα τρυφερά φύλλα των δρυών προτιμώνται 
από μεγάλο αριθμό φυτοφάγων ζώων. Ακόμη και τα ξερά φύλλα που πέφτουν όλα μαζί 
το φθινόπωρο σχηματίζουν ένα απαλό χαλί που απολαμβάνουν πολλοί οργανισμοί που 
κρύβονται , αλλά κυρίως τρέφονται απ
στηρίξουν τις ξύλινες φωλιές-πλατφόρμ
καρποί, τα γνωστά βελανίδια, είναι φαγώ
φυτά ή μύκητες γαντζώνονται και μοιράζονται
 
Παρακινήστε τα παιδιά να αναζητήσου
τόσο ξεχωριστά δέντρα που μπορο
σχετίζονται με αυτές: τις θεότητες Δρυάδες
Κελτών, τα κηκίδια και την παραγωγή 
στην βυρσοδεψία, τη χρήση του ξεχω
παραγωγή φελλού από τον φλοιό τη


   


Στην Ελλάδα φύονται δεκατέσσερα (14) είδη και υποείδη βελανιδιάς.  Οι βελανιδιές ή 
δρυς όπως αλλιώς ονομάζονται, είναι γνήσια σύμβολα των χαμηλών περιοχών. Δεν 
είναι τυχαίες οι εκδηλώσεις λατρείας του παρελθόντος που στρέφονταν γύρω από 
«ιερά» τέτοια δέντρα.  


ό αυτό. Τα γερά, ψηλότερα κλαδιά μπορούν να 
ες μεγαλόσωμων πουλιών. Οι άφθονοι μεγάλοι 
σιμοι από πολλά ζώα επίσης. Ακόμη και άλλα 


 τη ζωή τους με τα μνημειώδη δέντρα. 


ν περισσότερες πληροφορίες για τις δρυς. Είναι 
ύν να ανακαλύψουν αμέτρητα στοιχεία που 


 των αρχαίων Ελλήνων, τους Δρυίδες των 
φυσικών βαφών, τη χρησιμότητα των βελανιδιών 
ριστού ξύλου των δρυών στην ναυπηγική, την 


ς φελλοφόρου Δρυός κ.ο.κ.   







 


 Ζώα στη γενναιόδωρη βελανιδιά Σελ. 20 


2. Κοκκινολαίμης 3. Γεωσκώληκας    4. Γερακίνα 


 


1. Καλόγερος 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


10. Αφίδα 


6. Κουκουβάγια 


14. Νυχτερίδα 


9. Μυρμήγκι 


15. Δασοποντικός 


12. Δασομυωξός 11. Φυλλοσκόπος 


16. Κάμπια 


5. Αράχνη 7. Δρυοκολάπτης 


Ζει μέσα στο 
έδαφος ή κάτω 
από πεσμένα 


φύλλα με τα οποία 
τρέφεται. 


Αναζητά κάμπιες 
και άλλα έντομα σε 
κλαδιά δέντρων. 
Γεννά σε τρύπες 


δέντρων. 


Αναζητά κυρίως 
έντομα σε κλαδιά 
δέντρων ή στο 
έδαφος. Πλέκει 


φωλιά σε δέντρα. 


Πιάνει μικρότερα 
ζώα στο έδαφος. 
Πλέκει φωλιά σε 
μεγάλα δέντρα. 


8. Κυνιπίδα 


Πιάνει μικρότερα 
ζώα στο έδαφος. 
Γεννά σε τρύπες 


δέντρων, βράχων ή 
κτιρίων. 


Αναζητά έντομα 
στους κορμούς και 
τα κλαδιά δέντρων. 
Ανοίγει φωλιά-


στοά σε κορμούς. 


Προκαλεί ειδικό 
πρήξιμο στα φύλλα
δρυός μέσα στα


Πλέκει τον ιστό της 
από κλαδί σε κλαδί 
για να πιάσει μικρά 


έντομα. 


 
 


οποία μεγαλώνει η 
προνύμφη της.  


Απομυζά χυμούς 
από λεπτούς 


φλοιούς και φύλλα 


Πολλά είδη 
αναζητούν έντομα 
πάνω σε δέντρα ή 


«αρμέγουν» αφίδες. 


Αναζητά κάμπιες 
και άλλα έντομα σε 
κλαδιά δέντρων. 
Γεννά σε τρύπες 


δέντρων. 


Τρέφεται με ξηρούς 
καρπούς κυρίως. 
Φτιάχνει φωλιά σε 
κουφάλα ή διχάλα 


δέντρων. 
δέντρων. 


13. Δενδροβάτης 


Τρέφεται κυρίως με 
καρπούς, αλλά και 


σαλιγκάρια και έντομα. 
Τριγυρνά τόσο στο 


έδαφος όσο και πάνω 
σε θάμνους και δέντρα. 


Αναζητά έντομα 
στον αέρα. 


Κουρνιάζει ή γεννά 
σε σπηλιές ή 


κουφάλες δέντρων. 


Τρέφεται με φύλλα 
δέντρων κυρίως. 


Παραμένει πάνω σε 
αυτά όλη μέρα. 


Αναζητά έντομα σε 
κορμούς και μεγάλα 
κλαδιά. Γεννά σε 


σχισμές του φλοιού 
δέντρων. 







 


 Η γενναιόδωρη βελανιδιά Σελ. 21 
 


 


1= Η βελανιδιά 
προσφέρει στον 
οργανισμό: 


Μέρη δέντρου: 
 Α: Φύλλα 2 = Β: Κλαδιά  Γ: Κορμός i: Καταφύγιο 3 = Δ: Κουφάλα ii: Τροφή 


Ε:  Καρποί 
 


 
 4 = 


 
5 = 
 
6 = 
 Α 7 = 
 
8 = 
 
9 = 
 
10 = 
 


Β 
 


Γ 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Ε 
 


 


Δ 
 


11 = 
 
12 = 
 
13 = 
 
14 = 
 
15 = 
 
16 = 


Ποια είδη θέλουν τη βελανιδιά; 
Ποια είδη που παρουσιάζονται στο φύλλο «ζώα στη γενναιόδωρη βελανιδιά» θα 
θέλανε να υπάρχει μια βελανιδιά κοντά τους; Αν θέλεις, γράψε δίπλα στο νούμερο 
που αντιστοιχεί σε κάθε ζώο (1 έως 16) όσα γράμματα (i,ii ή Α,Β,Γ,Δ,Ε) αντιστοιχούν 
σε αυτά που μπορεί να του προσφέρει το δέντρο. 





		19.Bελανιδιά Strofulia (color)

		20.Bελανιδιά(white1)

		21.Bελανιδιά(white2)






 


   


ΥΛΙΚΑ: Φωτοτυπίες των φύλλων «φυτά των θινών 1, 2». 
 
 
 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Δραστηριότητα ατομική ή για 
μικρές ομάδες που μπορεί να απασχολήσει ολόκληρη τάξη. 
 
 


ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μα ητής/-τρια να εί αι σ  θέση να αναγνωρίζει  
τυπικά είδη φυτών των αμμόλοφων. Να προβλέπει επίσης σε 
ποια σημεία των θινών μπορεί να εμφανίζεται κάθε ένα από 
τα είδη. 


θ ν  ε


 


 Φυτά των αμμόλοφων Σελ. 26 


Τα παιδιά αναζητούν 
χαρακτηριστικά φυτά σε θίνες και 
εντοπίζουν τα ακριβή σημεία των 
θινών όπου αφθονούν. 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 ;
 


ΗΗΗ   βββλλλάάάσσστττηηησσσηηη   τττωωωννν   αααμμμμμμόόόλλλοοοφφφωωωννν


2) Από την άλλη, τα φυτά μειώνουν την ταχύτητα του αέρα πάνω στην επιφάνεια του 
εδάφους και έτσι περιορίζουν την περαιτέρω μεταφορά της άμμου. Αποτέλεσμα: δεν 
σκορπίζονται και δεν επεκτείνονται περισσότερο οι θίνες. 


 
Η αξία της βλάστησης στις θίνες είναι γνωστή από παλιά. Ήδη κατά τον Μεσαίωνα 
απαγορευόταν η κοπή της στη Δανία. 
Δυστυχώς σήμερα οι θίνες καταστρέφονται με ταχύ ρυθμό. Σπίτια, ξενοδοχεία, δρόμοι 
κ.λπ. χτίζονται πάνω σε θίνες. Υπολογίζεται ότι μέχρι τώρα έχει αλλοιωθεί το 75% των 
παράκτιων περιοχών με θίνες της Δυτικής Μεσογείου!  
   
ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Ο εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε παιδί ή σε μικρές ομάδες 2-3 παιδιών, αντίγραφο ενός από 
τα δύο φύλλα δραστηριοτήτων «Φυτά στις θίνες-1 ή 2». 
Επιλέγεται ένα μονοπάτι ανάμεσα στις θίνες ώστε τα παιδιά να μην ποδοπατήσουν τα 
πολύτιμα φυτά που ζουν σε αυτό το φτω
περιβάλλον. Το μονοπάτι πρέπει να οδηγεί
Κατά μήκος του, η περιοχή χωρίζεται σε 
Ζητείται από τα παιδιά να παρατηρούν τη
αναζητώντας τα φυτά που παρουσιάζο
Τα παιδιά βαθμολογούν την «προτίμηση
0 = κανένα (π.χ. Α=0 σημαίνει «κανένα 
1 = λίγα φυτά σε αυτόν τον τομέα 
2 = αρκετά ή πολλά φυτά σε αυτόν τον 


   


Οι αμμόλοφοι ή θίνες όπως ονομάζονται, είναι γενικά ένα αφιλόξενο περιβάλλον για τα 
φυτά. Το νερό διηθείται ή εξατμίζεται γρήγορα μέσα στην άμμο, ενώ τα θρεπτικά στοιχεία 
είναι πολύ λίγα ή δεν είναι διαθέσιμα στα φυτά. Έτσι, η βλάστηση των θινών είναι 
συνήθως αραιή αλλά και πολύ χαρακτηριστική. Παίζει όμως σημαντικό ρόλο τόσο στη 
δημιουργία, όσο και στη σταθεροποίηση των θινών:  
1) Τα φυτά στέκονται εμπόδιο στον αέρα που μεταφέρει άμμο. Η άμμος χτυπά πάνω 


τους και αναγκάζεται να πέσει δημιουργώντας σωρούς. Αποτέλεσμα: οι θίνες 
υψώνονται.  


χό -αμμώδες- αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον 
 από το δάσος στη θάλασσα ή αντίστροφα. 


τομείς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο καθένας.  
 βλάστηση εκατέρωθεν του μονοπατιού 


νται στο φύλλο δραστηριοτήτων. 
» των φυτών για κάθε τομέα από το 0 έως το 2: 


φυτό Α σε αυτόν τον τομέα») 


τομέα.  
 







 


Φυτά των θινών (αμμόλοφων) - 1ο Φύλλο Εργασίας  
Σελ. 27 


 Βρες ένα μονοπάτι ανάμεσα στους αμμόλοφους 
(«θίνες») ώστε να μην πατήσεις τα πολύτιμα φυτά που 
ζουν σε αυτό το φτωχό -αμμώδες- αλλά εξαιρετικά 


 
 


ενδιαφέρον περιβάλλον. Αναζήτησε τα ακόλουθα
«αμμόφιλα» φυτά: 


  
 
 


νέες θίνες 
(μετακινούμενες) 


(κοντά στη 
θάλασσα) 


Πριν το δάσος 
Σταθερές θίνες 
(πίσω από το 
μέτωπο της 
θάλασσας)


θάλασσα 


Βαθμολόγησε την «προτίμηση» των φυτών για κάθε περιοχή από το 0 
έως το 2: 
0 = κανένα (π.χ. Α=0 σημαίνει «κανένα φυτό Α σε αυτή την περιοχή») 
1 = λίγα φυτά σε αυτή την περιοχή 
2 = αρκετά ή πολλά φυτά σε αυτή την περιοχή 


 


 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Α = 
Β = 
Γ = 
∆ = 


Α = 
Β = 
Γ = 
∆ = 


Α = 
Β = 
Γ = 
∆ = 


Α = 
Β = 
Γ = 
∆ = 


Α = 
Β = 
Γ = 
∆ = 


Α Β Γ ∆ 


Ψάθα  
(Ammophila arenaria) 
Ψηλό «χορτάρι» που 
θυμίζει τα στάχια. 


Μυρτιά  
(Myrtus communis) 


 


Μοσχάγκαθο ή 
Γαλανόχορτο  
(Eryngium maritimum) 
Πολυετές «αγκάθι» με 
μεγάλα 
γαλαζοπράσινα 
φύλλα. 


Κρίνος της θάλασσας 
(Pancratium maritimum) 
Στο τέλος του 
καλοκαιριού με 
εντυπωσιακά λευκά 
άνθη. Τον υπόλοιπο 
χρόνο ξεχωρίζει από τα 
στενόμακρα και πλατιά 
(2 εκ.) φύλλα. 


Σχετικά μυτερά, 
αρωματικά φύλλα. 
Αειθαλής θάμνος.







 


Φυτά των θινών (αμμόλοφων) - 2ο Φύλλο Εργασίας  
Σελ. 28 


 


 Βρες ένα μονοπάτι ανάμεσα στους αμμόλοφους 
(«θίνες») ώστε να μην πατήσεις τα πολύτιμα φυτά που 
ζουν σε αυτό το φτωχό -αμμώδες- αλλά εξαιρετικά 


 
 


ενδιαφέρον περιβάλλον. Αναζήτησε τα ακόλουθα
«αμμόφιλα» φυτά: 


  
 
 


νέες θίνες 
(μετακινούμενες) 


(κοντά στη 
θάλασσα) 


Πριν το δάσος 
Σταθερές θίνες 
(πίσω από το 
μέτωπο της 
θάλασσας)


θάλασσα 


Βαθμολόγησε την «προτίμηση» των φυτών για κάθε περιοχή από το 0 
έως το 2: 
0 = κανένα (π.χ. Α=0 σημαίνει «κανένα φυτό Α σε αυτή την περιοχή») 
1 = λίγα φυτά σε αυτή την περιοχή 
2 = αρκετά ή πολλά φυτά σε αυτή την περιοχή 


 


 


Α Β Γ ∆ 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Α = 
Β = 
Γ = 
∆ = 


Α = 
Β = 
Γ = 
∆ = 


Α = 
Β = 
Γ = 
∆ = 


Α = 
Β = 
Γ = 
∆ = 


Α = 
Β = 
Γ = 
∆ = 


Γαλατσίδα της 
παραλίας  
(Euphorbia paralias) 


 
 


Σχίνος  
(Pistacia lentiscus) 
Αειθαλής θάμνος. 
Φύλλα σύνθετα που 
καταλήγουν σε 2 
φυλλάρια. Με έντονο 
άρωμα εάν τριφτούν. 


Ότανθος 
(Otanthus maritimus) 
Χαμηλό φυτό, 
καλυμμένο όλο με 
πολύ πυκνό χνούδι 
που το κάνει να μοιάζει 
λευκωπό. 


Κακίλη  
(Cakile maritima) 
Ζουμερά φύλλα και
ροζ άνθη. Παχιά φύλλα που


εκρίνουν λευκό 
γαλακτώδες υγρό εάν 
πληγωθούν. 





		26.Φυτά θινών (color)

		27.Φυτά θινών (white1)

		28.Φυτά θινών (white2)






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Η δραστηριότητα προτείνεται να γίνει στη φύση, όταν συναντάτε: 


• Πεύκα 
• Άρκευθους (Αγριόκεδρα) 
• Καλάμια 
• Βελανιδιές 
• Χελώνες 
• Βατράχια  


 
Απλά, ξεκινήστε από το επάνω μέρος της κλείδας και συγκρίνοντας τα 
χαρακτηριστικά που περιγράφει με τα αντίστοιχα των οργανισμών που μελετάτε, 
οδηγηθείτε, βήμα-βήμα, στην αναγνώρισή τους.  
 
Το μήνυμα που συνιστάται να μεταδοθεί στα παιδιά κατά την διάρκεια της 
δραστηριότητας είναι: 
μπορούμε να σεβαστούμε τους ίδιους τους οργανισμούς και να μην τους 
ζημιώσουμε προκειμένου να τους μελετήσουμε.  
  
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα παιδιά (και γενικότερα όποιος ενδιαφέρεται να 
μελετήσει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής) δεν χρειάζεται να κόψουν φύλλα 
ή καρπούς δέντρων για να τα μελετήσουν από τη στιγμή που μπορούν να τα 
βρουν πεσμένα στο έδαφος. Τα λουλούδια μπορούν να μελετηθούν επί τόπου, 
χωρίς να κοπούν… 
Επίσης, θυμίστε στα παιδιά ότι η διακριτική παρουσία τους στην περιοχή (χωρίς 
φωνές και άτακτες κινήσεις) θα τα βοηθήσει να έρθουν πιο κοντά στα ζώα και 
θα μπορέσουν να τα παρατηρήσουν για περισσότερη ώρα, χωρίς να 
ενοχληθούν από την ανθρώπινη παρουσία και φύγουν. 
 
Η δραστηριότητα μπορεί να είναι μέρος των «δοκιμασιών» της «θήκης της 
Στροφυλιάς». 
   
 


  


ΥΛΙΚΑ: διχοτομικές κλείδες αναγνώρισης ειδών. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ατομική ή ομαδική 
δραστηριότητα. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθήτρια/-τής να αναπτύξει την 
παρατηρητικότητά της/του, να εί αι σ θέση  αν αραβ λλει 
και να διακρίνει  τα ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν αμέσως ένα είδος ή μια ομάδα ειδών από τα 
υπόλοιπα και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να ονομάσει 
συχνά απαντώμενα φυτά και ζώα της περιοχής. 


ν να τιπ άε 


 


 


Τα παιδιά με τη βοήθεια «διχοτομικών 
κλείδων αναγνώρισης», ταυτοποιούν 
χαρακτηριστικά είδη οργανισμών που 
θα συναντήσουν στην ύπαιθρο των 
υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς 
 


 


Αναγνώριση ειδών Σελ. 34 


 ;
 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 
  


Πεύκα της Πελοποννήσου  (Pinus sp.) Σελ. 35 


Κωνοφόρα αειθαλή δέντρα με μακριά βελονοειδή φύλλα. 


 ξεκίνησε από εδώ Φύλλα ανά 2 Φύλλα ανά 3 


ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: κάθε καρπόφυλλο 
με μια έντονη ακίδα 
Παραθαλάσσια  
Πεύκη  
(Pinus maritima) 


(έχει εισαχθεί) 
 


 


ΦΥΛΛΑ: 15-30 εκ. 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: συμμετρικό 


Κανάριος Πεύκη  
(Pinus canariensis) 


(έχει εισαχθεί) 
 


ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: κάθε 
καρπόφυλλο χωρίς έντονη 
ακίδα 


ΦΥΛΛΑ: μέχρι 15 εκ. 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: ασύμμετρο 


Ακτινωτή Πεύκη  
(Pinus radiata) 


(έχει εισαχθεί) 
 


ΟΦΘΑΛΜΟΙ:ΟΦΘΑΛΜΟΙ:  με ρετσίνι 
Μαύρη Πεύκη  
(Pinus nigra) 


 χωρίς ρετσίνι 


Κλειστό ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: Κλειστό ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: μέτριο  
(μέχρι 4 εκ. πάχος) 
ΦΥΛΛΑ


 ογκώδες (μέχρι 
10 εκ. πάχος) 
ΦΥΛΛΑ : βελόνες λεπτές (0,7-1,5 mm) 


 
: βελόνες παχιές (1,5-2 5 mm) 


Κουκουναριά  
(Pinus pinea) 
 


ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: με ποδίσκο 
Χαλέπιος Πεύκη  
(Pinus halepensis) 


 χωρίς ποδίσκο 
Τραχεία Πεύκη  
(Pinus brutia)  


  


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 
 Άρκευθοι (Αγριόκεδρα) της Ελλάδας  (Juniperus sp.) Σελ. 36 


  
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


 ξεκίνησε από εδώ 
ΑΝΘΗ-ΚΑΡΠΟΙ: Στις “μασχάλες” των κλαδιών 
ΦΥΛΛΑ: Βελόνες, μυτερές 


ΑΝΘΗ-ΚΑΡΠΟΙ: Στην άκρη των κλαδιών 
ΦΥΛΛΑ: στα νεαρά δέντρα βελόνες 
μυτερές, στα ώριμα λεπιοειδή (σαν  του 
κυπαρισσιού)


ΚΑΡΠΟΣ: 2-2,5 εκ. 


Δρυπώδης Άρκευθος  
(Juniperus drupacea) 
 


ΚΑΡΠΟΣ: συνήθως 
μέχρι 1,5 εκ. 
 


ΚΑΡΠΟΣ: ώριμος γαλαζωπός 
ΦΥΛΛΟ: με μια στενή λευκή 
γραμμή επάνω: 


Κοινή Άρκευθος  
(Juniperus communis) 
 


ΚΑΡΠΟΣ: ώριμος κοκκινωπός 
ΦΥΛΛΟ: με δύο λευκές γραμμές 
επάνω: 


Οξύκεδρος Άρκευθος  
(Juniperus oxycedrus) 
 


ΚΑΡΠΟΣ: ώριμος μαυριδερός 
 


ΚΑΡΠΟΣ: ώριμος κοκκινωπός 


Φοινικική Άρκευθος  
(Juniperus phoenicea) 


ΚΑΡΠΟΣ: ώριμος 0,4-0,6 εκ. σε κυρτό 
ποδίσκο: 
 Σαβίνα Άρκευθος 
(Juniperus  sabina) 


ΚΑΡΠΟΣ: ώριμος 0,7-1,2 εκ. σε 
ευθύ ποδίσκο 
 


ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΔΙΑ: Με τετραγωνική διατομή 
(1 mm ή περισσότερο) 
ΣΠΕΡΜΑΤΑ: σε κάθε καρπό 1-2 (3) 


Δυσοσμότατη Άρκευθος  


ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΔΙΑ: Με κυλινδρική 
διατομή (μέχρι 0,8 mm) 
ΣΠΕΡΜΑΤΑ: σε κάθε καρπό 4-6 (9) 


Υψηλή Άρκευθος 
(Juniperus  excelsa) ή Μηλόκεδρο  


(Juniperus  foetidissima) 
 







 


 Φυτά ελληνικών ΚΑΛΑΜΙΩΝΩΝ Σελ. 37 


Φυτά που θυμίζουν «υπερφυσικό» χορτάρι. Αναπτύσσονται πολλά μαζί, σχηματίζοντας ολόκληρους «καλαμιώνες».  
• Φύλλα ξεκινούν κατά μήκος του 
καλαμιού 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


• Καρποί  σε μια φούντα 
 


• Φύλλα ξεκινούν όλα από τη βάση του 
φυτού     ξεκίνησε από εδώ 


 


• Καρποί  σε κύλινδρο που μοιάζει με 
«λουκάνικο» 


 Φούντα στη κορυφή 
του καλαμιού σχετικά 
αραιή, 
 
Καλάμι λεπτό. 
 
Νεροκάλαμο 
Phragmites australis 


Φούντα στη κορυφή του 
καλαμιού πυκνή και 
στενόμακρη 
 
Καλάμι χοντρό (2-3,5 εκ. 
διάμετρος). 
 
Καλάμι 
Arundo donax 


Αρσενικά άνθη (πάνω από 
το «λουκάνικο») ξεκινούν 
κατευθείαν πάνω από τα 
θηλυκά. 
 
Φύλλα με πλάτος 0,8 – 2 εκ. 
 
Ψαθί (πλατύφυλλο) 
Typha latifolia 
 


Αρσενικά άνθη (πάνω 
από το «λουκάνικο») 
ξεκινούν λίγα εκατοστά 
πάνω από τα θηλυκά. 
 
Φύλλα με πλάτος 0,4 εκ. 
 
Ψαθί (λεπτόφυλλο) 
Typha angustifolia 
 







 


 Βελανιδιές
 


 (Δρυς) της Ελλάδας  (Quercus sp.) Σελ. 38 


 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 Χελώνες της Ελλάδας Σελ. 39 


 Χελώνες του γλυκού νερού   ξεκίνησε από εδώ Χελώνες της ξηράς (νεροχελώνες) 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Το πίσω μέρος από το καβούκι 
καταλήγει σε 2 τμήματα. 
 
 
 
 
Η ουρά καταλήγει σε νύχι: 


Μεσογειακή Χελώνα  
(ή Ονυχοχελώνα) 
Testudo hermanni 
 


Λαιμός με λευκωπές ρίγες: 


Ποταμοχελώνα 
Mauremys rivulata 
 


Λαιμός και κεφάλι με έντονες 
κίτρινες πιτσιλιές: 


Βαλτοχελώνα 
Emys orbicularis 


Καβούκι με κιτρινωπές πιτσιλιές 
 


Το πίσω μέρος από το καβούκι 
καταλήγει σε 1 τμήμα. 
 
 
 
 
Η ουρά δεν καταλήγει σε νύχι. 
 


   νύχι 


Σκούρο καβούκι που καταλήγει σε κράσπεδο
Καβούκι σχετικά ανοιχτόχρωμο, 
στρογγυλωπό: 


  
(οι περιφερειακές πλάκες πλαταίνουν και γίνονται σχεδόν οριζόντιες, 
ιδιαίτερα στο πίσω μέρος του σώματος – μοιάζει με κράνος του Β’ 
Παγκοσμίου πολέμου): Ελληνική Χελώνα 
Κρασπεδοχελώνα 
Testudo marginata 
Είναι η μεγαλύτερη από όλες τις χερσαίες χελώνες της Ελλάδας 


Testudo graeca 


Μόνο σε Βόρεια Ελλάδα,  
νησιά Ανατ. & Β. Αιγαίου 







 


 


Μικρά σε μέγεθος (<5cm). 
Με έντονο κίτρινο χρώμα 
στην κοιλιά: 


Μπομπίνα κίτρινη 
 
 
Δεν απαντάται στην 
Πελοπόννησο. 


Βατράχια των υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς 
 


Σελ. 40 


  Σώμα τραχύ Σώμα λείο και γυαλιστερό  (με πολλά μικρά εξογκώματα 
σαν φουσκάλες) 


Μεγάλου μεγέθους (>10 cm). 
Χωρίς έντονο χρώμα στην 
κοιλιά. 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Μεσαίου μεγέθους. 
Χωρίς βεντούζες στην άκρη 
των δακτύλων. 
Χρώμα σκούρο καφέ ή 
πράσινο: 
Λιμνοβάτραχοι  
(Rana sp.) 
Πολλά από τα βατράχια αυτά 
έχουν μια πράσινη γραμμή 
κατά μήκος της ράχης τους. 


Πολύ μικρά σε μέγεθος. 
Με βεντούζες στην άκρη των 
δακτύλων και έντονο λαχανί 
χρώμα: 


Δενδροβάτραχος  
(Hyla arborea) 
Συνήθως συναντάται 
σκαρφαλωμένο σε χαμηλή 
βλάστηση 
 


Πολύ μεγάλου μεγέθους (>15 cm). 
Χρώμα ομοιόμορφο γκριζο-καφέ: 


Χωματόφρυνος  
(Bufo bufo) 


Μέσου μεγέθους. 
Χρώμα με πράσινες κηλίδες. 


Κόρη ματιού κάθετη: 


Πηλοβάτης  
(Pelobates syriacus) 


Κόρη ματιού οριζόντια: 
Πρασινόφρυνος  
(Bufo viridis) 


 ξεκίνησε από εδώ 


(Bombina variegata) 


  Πίσω πλευρά 





		34.Aναγνώριση ειδών Strofulia (color) Α'βάθμια

		35.κλειδα Pinus

		36.κλείδες Juniperus

		37.Κλείδα Kαλάμια

		38.Κλείδα Quercus

		39.Κλειδα Χελώνες

		40.Κλειδα Βατραχια






 


 


Γνωριμία με τη φύση των υγροτόπων  


Σελ. 41 Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


 
 


 
 
 


ΓΓ..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  


ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  
σσττηη  φφύύσσηη  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


 


Γνωριμία με τη φύση των υγροτόπων  


Σελ. 22 Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


 
 


 
 
 


ΒΒ..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  


μμεελλέέττηηςς  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 
 
 
 


 


 
 


 Φύλλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού 
Σελ. 61 για τα παιδιά 


 


Το όνομά μου:   


Όνομα σχολείου: 
 Τάξη: 
                 Αριθμός παιδιών: 
 


Ασχοληθήκαμε με το 
πρόγραμμα 


…. ώρες 


Το πακέτο θα ήταν καλύτερο αν:   


…………
…………
…………
…………


Δεν μου άρεσε  ................... 
 
 
 
  
 
 Γιατί ...................................... 


  Κατασκευές  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Χρωματίστε τη μαυροκέφαλη πάπια στα μέρη του 
σώματος όπου αναφέρονται τα αντίστοιχα θέματα με: 


κόκκινο: αν σας φάνηκαν πολύ καλά 
μπλε: αν σας φάνηκαν καλά 


κίτρινο: αν σας φάνηκαν αδιάφορα 


Ατομικές δραστηριότητες  


Ομαδικές δραστηριότητες  


Παρουσίαση 
  Power Point  


  Η αγαπημένη μου δραστηριότητα:  


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


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


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


…………








 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Τα παιδιά, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ενημερώνονται για το θέμα της τουριστικής 
αξιοποίησης (και κατ’ επέκταση της τουριστικής πίεσης) που υφίσταται η παραλιακή 
ζώνη της προστατευόμενης περιοχής υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς. Προτρέψτε τα 
παιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο διαδίκτυο ή στον τοπικό 
τύπο.  
Στη συνέχεια, τα παιδιά προσπαθούν να διασαφηνίσουν ποιες ομάδες ανθρώπων (ή 
ακόμα και ζώων) εμπλέκονται στο πρόβλημα (άμεσα ή έμμεσα, θετικά ή αρνητικά), με 
ποιο τρόπο, τι μπορεί να κάνει η κάθε μία και τι συμφέροντα έχει.  
Διαμορφώνουν ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο συμμετέχουν οι ομάδες αυτές. Το 
σενάριο μπορεί να είναι π.χ. η σύγκληση ενός συμβουλίου που αποσκοπεί στη 
δημιουργία σχεδίου για τη σωστή διαχείριση της περιοχής.  
Τα παιδιά χωρίζονται σε τόσες ομάδες όσοι είναι και οι ρόλοι. Η κάθε ομάδα συνεδριάζει 
με σκοπό να συζητήσει πώς πρέπει να θέσει τις απόψεις της, γιατί προέκυψε το 
πρόβλημα αυτό και πως μπορεί να επιλυθεί.  
Στη συνέχεια όλοι μαζί αποφασίζουν πώς και που υποτίθεται ότι διαδραματίζεται η 
ιστορία. Κάθε μέλος της ομάδας προσπαθεί να μιλάει μόνο με την ιδιότητα την οποία 
αντιπροσωπεύει.  
Σημ.: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα διακριτικός και να 
επεμβαίνει μόνο κάνοντας κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις (αν χρειαστεί) πάνω στα 
επιχειρήματα που θα προβάλουν τα παιδιά. Μπορεί επίσης διακριτικά να προκαλεί την 
εμπλοκή όλων των παιδιών στη διαδικασία.  


Ενδεικτικοί ρόλοι:  
• Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
• Επιστήμονες - Εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς 
• Ξενοδόχοι, τοπικοί επιχειρηματίες 
• Εκπρόσωποι Τουριστικών Γραφείων 
• Εκπρόσωποι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
• Κάτοικοι της περιοχής 
• Εκπρόσωποι των πουλιών των υγροτόπων 
• Εκπρόσωποι των υπόλοιπων ζώων της περιοχής 


   


 ΥΛΙΚΑ: Χαρτιά, μολύβια 
 


 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Όλη η τάξη 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές/-τριες ερμηνεύοντας τους ρόλους 
ανθρώπων (ή και ζώων) που εμπλέκονται σε ένα πρόβλημα,  
το κατανοούν καλύτερα. Αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές και 
αντικρουόμενες απόψεις των εμπλεκόμενων μελών και 
καλούνται να δώσουν πραγματικές λύσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις παραμέτρους του προβλήματος.  


 


 


Τα παιδιά ερμηνεύουν αυτοσχέδιους 
ρόλους συγκεκριμένων ανθρώπων  
(ή ζώων) που εμπλέκονται σ’ ένα 
πρόβλημα υπερασπίζοντας τη θέση 
τους στο πρόβλημα αυτό.  


 


Παιχνίδι ρόλων Σελ. 57 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 ;
 





