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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 


Χά
ρτ
ης


: Β
ασ


ίλ
ης
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Α
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Η
ΡΒ


Α
ΣΑ


Ν
Η
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• Αφήσαμε μόνο τα χνάρια μας 


• Πήραμε μαζί τα σκουπίδια μας 


 


Προς  
Πύργο 


 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. Πετώντας σε Προστατευόμενες Περιοχές       
3. Παρατήρηση πουλιών       
4. Φυτά των αμμόλοφων       
5. Ζωντανοί δείκτες ποιότητας νερού       
6. Δρόμος στρωμένος με... σκουπίδια;       
7. Αναγνώριση ειδών       
8. Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα       
9. Η θήκη της Στροφυλιάς       
10. Και η περιοχή Κοτυχίου - Στροφυλιάς έχει 
προβλήματα!       
11. Ενοχλητικοί επισκέπτες;       
12. Δασικές πυρκαγιές       


 


 Φύλλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού  
Σελ. 67 για τον/την εκπαιδευτικό 


Σχόλια – Παρατηρήσεις: 
Για την δραστηριότητα Νο ... θα έλεγα ότι .................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
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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. 43 


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. 44 


    Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 Κάρτες ΝΑΝΟΒΟΥΤΗΧΤΑΡΙ Σελ. 45 
 


 
 


 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. 46 
 


 
 


 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. 47 


    Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 Κάρτες ΣΧΙΝΟΥ Σελ. 48 
 


 
 


    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. 49 
 


 
 


 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. 


 





		43.Προσωπικότητα Strofulia (color)

		44.Προσωπικότητα- Βελανιδιά

		45.Προσωπικότητα- Νανοβουτηχτάρι

		46.Προσωπικότητα- Νεροκάλαμο

		47.Προσωπικότητα- Πεύκο (Στροφυλιά)

		48.Προσωπικότητα- Σχοίνος

		49.Προσωπικότητα- Φαλαρίδα






 


   


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


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


ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν τυπικά είδη φυτών των αμμόλοφων. Να 
προβλέπουν επίσης σε ποια σημεία των θινών μπορεί να 
εμφανίζεται κάθε ένα από τα είδη. 


 


 Φυτά των αμμόλοφων Σελ. 27 


 ; Τα παιδιά αναζητούν 
χαρακτηριστικά φυτά σε θίνες και 
εντοπίζουν τα ακριβή σημεία των 
θινών όπου αφθονούν. 
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ΗΗΗ   βββλλλάάάσσστττηηησσσηηη   τττωωωννν   αααμμμμμμόόόλλλοοοφφφωωωννν


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.  


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:  


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. 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 
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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. 29 


 


 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. 





		27.Φυτά θινών (color)

		28.Φυτά θινών (white1)

		29.Φυτά θινών (white2)






 


 


Γνωριμία με τη φύση των υγροτόπων  


Σελ. 42 Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


 
 


 
 
 


ΓΓ..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  


ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  
σσττηη  φφύύσσηη  


 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. 


 


 Ενοχλητικοί επισκέπτες; Σελ. 59 


 ;
 
 


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


 επισκέπτες; Σελ. 60 


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 (καλαμόκιρκοι).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                   


Στ
ρα


τη
γι
κέ
ς 
θέ
σ
εις


 τη
ς 
πε
ρι
οχ


ής
 


Θέση 6                   
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		59.Ενοχλητικοί Επισκέπτες (color) Strofulia

		60.Ενοχλητικοί Επισκέπτες Strofulia (white)
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Γνωριμία με τη φύση των υγροτόπων  


Σελ. 7 Κοτυχίου-Στροφυλιάς 
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ΓΓΓνννωωωρρριιιμμμίίίααα   μμμεεε   τττηηη   φφφύύύσσσηηη   τττηηηςςς   πππρρροοοσσστττααατττεεευυυόόόμμμεεενννηηηςςς   πππεεερρριιιοοοχχχήήήςςς   
υυυγγγρρροοοτττόόόπππωωωννν   ΚΚΚοοοτττυυυχχχίίίοοουυυ   ---   ΣΣΣτττρρροοοφφφυυυλλλιιιάάάςςς   


   
   


Το πακέτο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές/-τριες (ιδιαίτερα των 
τάξεων του Γυμνασίου) που επιθυμούν να προσεγγίσουν το φυσικό περιβάλλον των 
υπέροχων και ιδιαίτερα 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, 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, 
μεγεθυντικοί φακοί, μετροταινία). 
 


 


 Εισαγωγή Σελ. 2 
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ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε παιδί ή σε μικρές ομάδες 2-3 παιδιών από ένα 
αντίγραφο του χάρτη της Ελλάδας στον οποίο δεν υπάρχουν τοπωνύμια («Χάρτης 
διαδρομών σε Προστατευόμενες Περιοχές»). 
 
Εξηγεί ότι θα διαβάσει την περιγραφή του ταξιδιού δύο μικρών μεταναστευτικών 
πουλιών. Ενός που θα ξεχειμωνιάσει στην υποσαχάρια Αφρική και ενός που θα 
ξεχειμωνιάσει στην Ελλάδα. Τα παιδιά θα πρέπει παράλληλα να χαράσσουν πάνω στον 
χάρτη της Ελλάδας τις διαδρομές των δύο πουλιών και τα σημεία από όπου περνούν. 
Θα σημειώνουν επίσης στοιχεία που επέβαλλαν την προστασία αυτών των σημείων ως 
σημαντικών περιοχών για να διατηρηθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ελληνικού, 
ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου περιβάλλοντος. 
 
Πριν ή μετά την αφήγηση των ταξιδιών, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαβάσει και το φύλλο 
«Το δίκτυο περιοχών Φύση 2000 - Natura 2000». 
 
Η δραστηριότητα έχει σκοπό να αναδείξει τη σημασία του δικτύου των προστατευόμενων 
περιοχών προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση διαφορετικών βιοτικών ή αβιοτικών 
χαρακτηριστικών της ελληνικής ή παγκόσμιας φύσης. 
 
Δίνει ταυτόχρονα την ευκαιρία στα παιδιά να εξασκηθούν σε στοιχειώδεις γεωγραφικές 
γνώσεις και αρχές και ιδιαίτερα στον προσανατολισμό σε χάρτη. 
 
Η "ένταση" της προσοχής των μαθητών που απαιτείται για την αποτύπωση της 
διαδρομής αναμένεται να συμβάλλει και στην απομνημόνευση των χαρακτηριστικών 
των Προστατευόμενων Περιοχών που παρατίθενται. 
 
 


 ΥΛΙΚΑ: - Φωτοτυπίες του χάρτη της Ελλάδας (χωρίς τοπωνύμια) 
             - Στυλό ή μολύβι 


 - Φύλλα αφήγησης «Περιπλάνηση στις  
   Προστατευόμενες Περιοχές»             


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική ή ατομική 
δραστηριότητα που μπορεί να απασχολήσει ολόκληρη τάξη. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να είναι σε θέση να αναφέρει τα 
ονόματα και τη γεωγραφική θέση χαρακτηριστικών 
Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας, καθώς και 
σημαντικά βιοτικά στοιχεία που τις διακρίνουν.  


 


 


Τα παιδιά ακούγοντας την αφήγηση 
για το ταξίδι δύο πουλιών, 
χαράσσουν στο χάρτη της Ελλάδας 
τις διαδρομές των πουλιών, ενώ 
σημειώνουν και τις Προστατευόμενες 
Περιοχές που συναντούν στο διάβα 
τους. 


 


Πετώντας σε Προστατευόμενες Περιοχές Σελ. 13 
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 Το δίκτυο περιοχών Φύση 2000 (Natura 2000) Σελ. 14 
 


 
 
 


 


Λίγα λόγια για το δίκτυο Natura 2000 
 
Ήδη από την δεκαετία του 1970 , η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την προστασία της 
φύσης. Σήμερα, η νομοθεσία της στηρίζεται σε δύο βασικά κείμενα που έχει δώσει ως «οδηγίες» προς τα 
μέλη-κράτη : 


1. Την οδηγία για τα πτηνά. 
2. Την οδηγία για τους οικότοπους (ερώτηση: τι ονομάζουμε, γενικά, «οδηγία»;). 
 
Οι δύο αυτές οδηγίες λένε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να προστατέψουν τους βιότοπους, τα ζώα και τα 
φυτά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών  
(ερώτηση: ξέρουμε τι ονομάζουμε «δίκτυο;). 
 
Τα πουλιά αποτελούν δείκτες της ποιότητας του περιβάλλοντος. Όταν κάτι δεν πάει καλά στο 
περιβάλλον επηρεάζονται και τα πουλιά.  Ακόμη, επειδή πετούν και οι άνθρωποι τα παρακολουθούν 
ευχάριστα, η πρώτη οδηγία για την προστασία της ευρωπαϊκής φύσης βασίστηκε στα πουλιά. Η οδηγία 
αυτή προέβλεψε όχι μόνο την προστασία των ίδιων των πουλιών αλλά και την προστασία των περιοχών 
όπου ζουν. Στις περιοχές αυτές όμως ζουν και πάρα πολλά ακόμη  είδη ζώων και φυτών. Έτσι, η 
προστασία των πουλιών εξασφαλίζει παράλληλα και την προστασία πολλών ακόμη οργανισμών. 
 
Η οδηγία για τα πτηνά δόθηκε το 1979 και ζητούσε από όλα τα κράτη-μέλη να χαρακτηρίσουν τις 
περιοχές τους που είναι σημαντικές για τα πουλιά ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας». 
 
Λίγα χρόνια μετά, το 1992, η Ευρωπαϊκή έδωσε μια ακόμη οδηγία προς τα κράτη-μέλη για να μη χαθεί 
(ποτέ) ο χαρακτήρας του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Θα έπρεπε λοιπόν τα κράτη να φροντίσουν ΚΑΙ 
τις περιοχές που ζουν άλλα ζώα (εκτός από πουλιά δηλαδή) ή φυτά ή περιοχές που διακρίνουν το 
ευρωπαϊκό «τοπίο».  Τέτοιες είναι σπάνια ή περιορισμένα σήμερα μέρη (αμμόλοφοι, τυρφώνες, 
νερόλακοι κ.ά.), ή είναι τυπικά δείγματα της ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Τέτοιες περιοχές θα 
ονομάζονται «Ζώνες Ειδικής Διατήρησης». 
 
Όλες οι περιοχές μαζί αποτελούν το ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών «Natura 2000». 
 
Άρα:  
 
«Natura 2000» = «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» + «Ζώνες Ειδικής Διατήρησης». 
 
Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, για λογαριασμό του διεθνούς οργανισμού προστασίας των 
πουλιών «BirdLife International», έχει εντοπίσει 196 περιοχές στην Ελλάδα που είναι σημαντικές για τα 
πουλιά (Important Bird Areas). Πολλές από αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί επίσημα από το ελληνικό 
κράτος ως «ζώνες ειδικής προστασίας», όχι όμως όλες ακόμη. 
 
Στο δίκτυο Natura 2000 έχουν συμπεριληφθεί, όπως ήταν φυσικό, όλες οι μεγάλες προστατευόμενες 
περιοχές που είχαν οριστεί πριν από αυτό, όπως οι Εθνικοί Δρυμοί και οι Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας. 
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 Χάρτης
 


 διαδρομών σε Προστατευόμενες Περιοχές Σελ. 15 


 
 
 


Τμήμα: _____ Ονοματεπώνυμο/-α: ____________________________________________________     
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 Περιπλάνηση στις Προστατευόμενες Περιοχές (σελ. 2 από 7) Σελ. 17 


 
 
 


Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 


 (Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν τα γράμματα ΘΠ («Θαλάσσιο Πάρκο») στη θέση όπου γνωρίζουν ή 
κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται το Ν.Πιπέρι. Ταυτόχρονα ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή τη Λήμνο 
με το Πιπέρι). 
Ο Θαμνοφυλλοσκόπος βέβαια δεν χρειάζεται άδεια. Δεν έχει όμως και χρόνο για χάσιμο. Τα Θαλάσσια 
Πάρκα δεν προορίζονται βασικά γι’ αυτόν. Ούτε αυτό των Σποράδων, ούτε της Ζακύνθου-Στροφάδων 
που βρίσκεται απέναντι από την Κυλλήνη στη ΒΔ Πελοπόννησο και είναι γνωστό ιδιαίτερα για τις 
πυκνότερες φωλιές θαλάσσιων χελωνών-Καρέτες σε όλη τη Μεσόγειο. (Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να 
γράψουν τα γράμματα ΘΠ («Θαλάσσιο Πάρκο») στη θέση όπου γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι 
βρίσκεται η Ν.Ζάκυνθος και τα νησάκια Στροφάδια, νότια αυτής). 
 
Συνεχίζει λοιπόν το ακούραστο ταξίδι, όσο είναι ακόμη βράδυ. Τώρα φτεροκοπάει πάνω από την 
απέραντη θάλασσα του Αιγαίου. Ξέρει ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί όλο το βράδυ γιατί ο δρόμος είναι 
μακρύς. Ξέρει ακόμη ότι πριν το ξημέρωμα θα πρέπει να προλάβει να φθάσει  σε κάποιο ασφαλές νησί 
γιατί εάν τον βρει το πρώτο φως καταμεσής στη θάλασσα, οι πιθανότητες να γλιτώσει από τα γεράκια 
της θάλασσας -τους Μαυροπετρίτες ή Βαρβάκια-, είναι λίγες. 
 
Περνάει από την ανατολικότερη άκρη της Σκύρου, στα ανοιχτά της Εύβοιας. Το νησί φημίζεται για τα 
μικρόσωμα αλογάκια του. Είναι όμως και περιοχή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για τα πολλά είδη 
ενδημικών φυτών που δεν φυτρώνουν πουθενά αλλού στον κόσμο όπως επίσης και για την Σαύρα της 
Σκύρου που ζει επίσης αποκλειστικά εδώ και στο νησί Πιπέρι. 
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα Ν («Natura 2000») στη θέση όπου γνωρίζουν ή κατάλαβαν από 
την περιγραφή, ότι βρίσκεται η Ν.Σκύρος. Ταυτόχρονα ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή το Πιπέρι με τη Σκύρο). 
 
Χωρίς καλά-καλά να αντιληφθεί πότε πέρασε όλη η νύχτα, ο Αυγερινός τον προειδοποιεί ότι είναι 
καλύτερα να σταματήσει κάπου πριν ξημερώσει. Ευτυχώς καταμεσής στη θάλασσα διακρίνει τη 
βραχονησίδα Καλόγεροι, έναν μικρό βράχο που ξεπροβάλλει στο πουθενά, μεταξύ Άνδρου και Χίου. Αν 
και δεν έχει κηρυχθεί Προστατευόμενη Περιοχή, σαν όλες τις μικρονησίδες, είναι ένα καταφύγιο -μια 
«σανίδα σωτηρίας»-  για πολλά μεταναστευτικά πουλιά.  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν τα γράμματα Σ («Σταθμός») στη θέση όπου γνωρίζουν ή κατάλαβαν από 
την περιγραφή, ότι βρίσκεται η βραχονησίδα Καλόγεροι. Ταυτόχρονα ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή την 
ανατολική Σκύρο με την βραχονησίδα Καλόγεροι). 
 
Για ένα πουλί που έχει μεγαλώσει μέσα στις πυκνές φυλλωσιές, ένας γυμνός βράχος δεν είναι το 
στοιχείο του! Τι να κάνει όμως; Στο μισοσκόταδο βρίσκει μια τρύπα και, προσπαθώντας να μπει, 
αντιλαμβάνεται ότι τον έχει προλάβει ένας Τσαλαπετεινός που δεν είναι διατεθειμένος να μοιραστεί το 
καταφύγιό του. Ευτυχώς, μια διπλανή εσοχή του βράχου είναι άδεια. Θα τρυπώσει περιμένοντας 
υπομονετικά να περάσει η μέρα μια και στο βράχο κατοικούν Μαυροπετρίτες που τρέφονται μόνο με 
περαστικούς φτερωτούς επισκέπτες!  
 
Μόλις χάθηκε πια και το τελευταίο λυκόφως φαίνεται να έσβησαν και τα τελευταία αποθέματα 
καρτερικότητας του Θαμνοφυλλοσκόπου που δεν άντεχε άλλο τρυπωμένος στη σχισμή του βράχου. Με 
ένα γρήγορο αερογλίστρημα ξεκίνησε τη νότια πορεία του. 
 
Για πολλή ώρα δεν διακρίνει τίποτε άλλο από κάτω παρά μονάχα την λαμπερή, από το αυγουστιάτικο 
φεγγάρι, θάλασσα.  Κάποια στιγμή στο βάθος διακρίνει τον Ζα, το ψηλότερο βουνό των Κυκλάδων που 
βρίσκεται βέβαια στο μεγαλύτερο νησί τους, τη Νάξο. Εδώ όπως και λίγο νοτιότερα, στο μικρό νησί της 
Ηρακλειάς, ξέρει ότι αυτή τη στιγμή κοιμούνται τα μοναδικά όρνια του κεντρικού Αιγαίου. Οι μεγάλοι 
αυτοί γύπες έχουν αφανιστεί από το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Γι’αυτό η Νάξος είναι 
«Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας».  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν τα γράμματα ΣΠ («Σημαντική Περιοχή για Τα Πουλιά») στη θέση όπου 
γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται η Ν.Νάξος και η Ν.Ηρακλειά). 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 Περιπλάνηση στις Προστατευόμενες Περιοχές (σελ. 3 από 7) Σελ. 18 


 


Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 


 
 


 
Σε λίγο ο Θαμνοφυλλοσκόπος με δέος αντικρίζει τα θεόρατα βράχια της ανατολικής Αμοργού που δεν 
μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Το στενόμακρο νησί της Αμοργού θεωρείται επίσης «Σημαντική 
Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας» γιατί εδώ ζουν αετοί της Μεσογείου,  οι Σπιζαετοί, όπως επίσης και 
μεγάλοι αριθμοί Μαυροπετριτών που την αυγή και το σούρουπο παραμονεύουν για μικρά πουλιά σαν 
τους φυλλοσκόπους. Ευτυχώς αυτή την ώρα κοιμούνται και  μπορεί να περάσει χωρίς άγχος, τόσο από 
την Αμοργό όσο και από την Αστυπάλαια, το νησί που από ψηλά θυμίζει λίγο πεταλούδα. Πολύ 
Σημαντική Περιοχή για θαλασσοπούλια και Μαυροπετρίτες.  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα ΣΠ («Σημαντική Περιοχή για Τα Πουλιά») στη θέση όπου 
γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται η Ν.Αμοργός και η Ν. Αστυπάλαια. Ταυτόχρονα ζητήστε 
τους να ενώσουν με γραμμή την βραχονησίδα Καλόγεροι με την ανατολική Αμοργό και με την Αστυπάλαια). 
 
Πλησιάζει το ξημέρωμα και πρέπει να προλάβει να φθάσει στην Κάρπαθο, στα μισά της διαδρομής 
μεταξύ Ρόδου και Κρήτης. Στην Κάρπαθο, τη Σαρία στα βόρεια και την Κάσο στα ΝΔ, έχουν αναγνωριστεί 
«Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά» αλλά και Περιοχές Κοινοτικού Ενδιαφέροντος με ενδημικά είδη 
ζώων και φυτών που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο όπως η Σαλαμάνδρα της Καρπάθου ή 
είδη που είναι πολύ σπάνια όπως η μεσογειακή φώκια Μοναχός.  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα ΣΠ («Σημαντική Περιοχή για Τα Πουλιά») στη θέση όπου 
γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται η Ν.Κάρπαθος, Ν.Σαρία, Ν.Κάσος. Ταυτόχρονα ζητήστε 
τους να ενώσουν με γραμμή την Αστυπάλαια με τα νησιά αυτά). 
 
Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά και η πυκνή βλάστηση στην κεντρική Κάρπαθο θα είναι ιδανικός τόπος για να 
ξεκουραστεί μέχρι το επόμενο βράδυ που θα επιχειρήσει να περάσει από την ανατολική Κρήτη έως τη 
βόρεια Αφρική.  
 
Θα ταξιδέψει πάλι βράδυ, όταν τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά της Κρήτης θα κοιμούνται. Και δεν είναι λίγα 
αυτά: Χρυσαετοί, Σπιζαετοί αλλά κυρίως γύπες που εδώ, μαζί με το δάσος του Εθνικού Πάρκου της 
Δαδιάς στον Έβρο, εμφανίζονται στους μεγαλύτερους πληθυσμούς της χώρας.  Στα δυτικά μάλιστα του 
νησιού της Κρήτης βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς που μαζί με τον Εθνικό Δρυμό Αίνου 
Κεφαλλονιάς είναι οι μοναδικοί νησιωτικοί προστατευόμενοι δρυμοί. Το φαράγγι της Σαμαριάς είναι 
βιότοπος παγκόσμιας εμβέλειας καθώς έχει κηρυχθεί από την UNESCO παγκόσμιο «Απόθεμα της 
Βιόσφαιρας». Τόσο το φαράγγι όσο και πολλά ακόμη απόκρημνα βραχώδη μέρη της Κρήτης, 
δημιουργούν το πιο σημαντικό καταφύγιο του Γυπαετού στην ΝΑ Ευρώπη. Από τα μεγαλύτερα πουλιά 
στον κόσμο, διακρίνεται για την ιδιαιτερότητα να τρέφεται κυρίως με κόκαλα τα οποία έχει την μοναδική 
ικανότητα να χωνεύει.  Δυστυχώς όμως χάθηκε από το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας τα τελευταία 
χρόνια.  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν τα γράμματα ΑΒ (παγκόσμιο «Απόθεμα της Βιόσφαιρας») στη θέση όπου 
γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται το φαράγγι της Σαμαριάς). 
 
Ελπίζοντας ότι όλα θα πάνε καλά, αφήνουμε τον Θαμνοφυλλοσκόπο να συνεχίσει το-ούτως ή άλλως- 
τεράστιο ταξίδι του ως τα μεγάλα προστατευόμενα πάρκα της Κένυας για να παρακολουθήσουμε την 
περιπλάνηση του συγγενικού του «Δενδροφυλλοσκόπου». 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 Περιπλάνηση στις Προστατευόμενες Περιοχές (σελ. 4 από 7) Σελ. 19 


 
 
 Β) Το ταξίδι του Δενδροφυλλοσκόπου 


 
Σε αντίθεση με όλους σχεδόν τους Θαμνοφυλλοσκόπους, τους στενούς συγγενείς τους που φεύγουν 
για την υποσαχάρια Αφρική, ο Δενδροφυλλοσκόπος καταφέρνει να περάσει το χειμώνα του στην 
Ευρώπη βρίσκοντας τροφή ακόμη και όταν κάνει αρκετό κρύο: είτε χειμωνιάτικους καρπούς, είτε έντομα 
που διαχειμάζουν. Έτσι, θα παραμείνει στο νότιο μέρος της Ευρώπης όπου ο χειμώνας είναι σχετικά 
ήπιος. Κάποιοι Δενδροφυλλλοσκόποι πάντως θα επιχειρήσουν να φθάσουν έως τη βόρεια Αφρική για 
να περάσουν το χειμώνα τους, όχι όμως ο δικός μας.  
 
Τον συναντάμε για πρώτη φορά στο παραλίμνιο δάσος της Λίμνης Κερκίνης, εκεί που τους 
προηγούμενους μήνες εκατοντάδες ερωδιοί και κορμοράνοι μεγάλωσαν τους νεοσσούς τους. Η λίμνη 
δημιουργήθηκε με την κατασκευή ενός φράγματος σε περιοχή όπου υπήρχε εκτενής υγρότοπος που 
«μπόλιασε» το ανθρώπινο έργο με φυτά και ζώα. Γρήγορα αναδείχτηκε σε έναν από τους Υγρότοπους 
Διεθνούς Σημασίας -«Υγρότοπους Ράμσαρ»- της Ελλάδας. 
 
Στο βόρειο μέρος, ο ποταμός Στρυμόνας σχηματίζει ένα εσωτερικό «δέλτα» πριν τροφοδοτήσει με νερό τη 
λίμνη. Το τελικό «δέλτα» του ποταμού όμως βρίσκεται στον Στρυμονικό Κόλπο, στα ανατολικά της 
Χαλκιδικής. 
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα R («Υγρότοπος Ramsar») στη θέση όπου γνωρίζουν ή 
κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται η λίμνη Κερκίνη). 
 
Λίγες μέρες αργότερα, τον βρίσκουμε να πετάει προς τα δύο μεγάλα «δέντρα των ερωδιών» στο Σχολάρι, 
ακριβώς  ανάμεσα στις δύο μεγάλες λίμνες που κάποτε ήταν μία, τη Λίμνη Βόλβη και τη Λίμνη Κορώνεια. 
Από πολύ ψηλά οι λίμνες μοιάζουν με δύο μάτια στη βάση της χερσονήσου της Χαλκιδικής. Τα δέντρα 
των ερωδιών έχουν ανακηρυχθεί «διατηρητέα μνημεία της φύσης», ενώ οι δύο λίμνες περιλαμβάνονται 
και αυτές στους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας ή υγρότοπους Ράμσαρ, που υπάρχουν στην Ελλάδα. 
 
Τα δέντρα βέβαια είναι ωραία για τους ερωδιούς, αλλά επειδή είναι απομονωμένα μέσα τον κάμπο, ο 
ίδιος προτιμά να πετάξει κοντά έως το ξεχωριστό παραλίμνιο δάσος της Απολλωνίας, στις όχθες της 
λίμνης Βόλβης, με την ασυνήθιστη μικτή αποικία πελαργών-ερωδιών.  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα ΔΜ («Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης») στη θέση όπου 
γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκονται τα δέντρα των ερωδιών και το γράμμα R («Υγρότοπος 
Ramsar») στις λίμνες Βόλβη και Κορώνεια. Ταυτόχρονα ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή τη λίμνη Κερκίνη με τα 
δέντρα). 
 
Δεν θα σταθεί για πολλές μέρες όμως, γιατί ο δικός του προορισμός βρίσκεται πολύ νοτιότερα.  Θα 
πετάξει επάνω από το απέραντο τετραπλό δέλτα των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα που 
ξεκινά έξω από την Θεσσαλονίκη και φθάνει σχεδόν έως τα παράλια της Κατερίνης. Είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους υγρότοπους της Ελλάδας, ένας παράδεισος για πάρα πολλά μεταναστευτικά παρυδάτια 
πουλιά αλλά και ένα χώρος αναπαραγωγής πολλών ερωδιών και  σπάνιων γλαροειδών. Κάποιοι 
Αργυροπελεκάνοι έρχονται εδώ από τον Υγρότοπο Διεθνούς Σημασίας, που μοιράζονται τρεις χώρες, 
δηλαδή από την Πρέσπα όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη αποικία τους στον κόσμο.  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα R («Υγρότοπος Ramsar») στη θέση όπου γνωρίζουν ή 
κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκονται το τετραπλό Δέλτα Γαλλικού-Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα καθώς και η 
Πρέσπα. Ταυτόχρονα ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή την Βόλβη με το μεγάλο Δέλτα). 
 
 


Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 Περιπλάνηση στις Προστατευόμενες Περιοχές (σελ. 5 από 7) Σελ. 20 


 


Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 


 
 


 
Θα συνεχίσει το ταξίδι του νοτιότερα για να βρεθεί σε ένα από τα αγαπημένα του περιβάλλοντα, το 
ξεχωριστό δάσος του Ρόμπολου, στον πρώτο (έτος ίδρυσης 1938) Εθνικό Δρυμό της χώρας, τον 
Όλυμπο. Τα ξεχωριστά ορεσίβια δέντρα φυτρώνουν ψηλότερα από κάθε άλλο είδος δέντρου στην 
Ελλάδα. Θα τα βρούμε και στα ψηλότερα σημεία των άλλων επιβλητικών Εθνικών Δρυμών της βόρειας 
Ελλάδας: τον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου και τον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα που σήμερα έχουν 
ενοποιηθεί στο μεγάλο «Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου». Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της 
Ελλάδας. Πάνω από τα 1800-2000 μέτρα, οι παγετοί έρχονται τόσο νωρίς το φθινόπωρο και διαρκούν 
έως τόσο αργά την άνοιξη, που τα νεαρά κλαδιά των δέντρων «ξυλιάζουν» από το κρύο ώστε 
αναγκάζονται να παραχωρήσουν τη θέση τους σε πιο ταπεινά, αλλά πιο ανθεκτικά στο κρύο γρασίδια 
και άλλα φυτά που σχηματίζουν τα περίφημα «αλπικά λιβάδια».  
 
Τα ρόμπολα όπως είπαμε όμως, καταφέρνουν πάντως να υψώσουν το ανάστημά τους ψηλότερα από 
κάθε άλλο είδος δέντρου και θα τα βρούμε και πάνω από τα 2000 μέτρα υψόμετρο. 
 
Στα αλπικά λιβάδια ζει και το Αγριόγιδο, ένας «ναυαγός» από την εποχή των παγετώνων. Γνήσιο 
ορεσίβιο θηλαστικό που δεν καταδέχεται τα πεδινά, ζεστά, μέρη έχει απομείνει μονάχα σε λίγες από τις 
ψηλότερες κορυφές της Ελλάδας. Κάποτε είχε μια πλατύτερη κατανομή καθώς την εποχή των 
παγετώνων το «δροσερό» περιβάλλον απλωνόταν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τότε ήταν που 
έφθασε σε όλα τα βουνά αλλά όταν οι παγετώνες υποχώρησαν, ομάδες αγριόγιδων απομονώθηκαν 
στις ψηλότερες κορυφές ορισμένων μονάχα βουνών.  
 
Απομονωμένος και ο ίδιος ο Όλυμπος στο ανατολικό μέρος της Ελλάδας, φιλοξενεί ενδημικά είδη 
φυτών πολλά από τα οποία υπάρχουν μονάχα στο «θεϊκό» βουνό και πουθενά αλλού στον κόσμο. 
Γι’αυτό θεωρείται βιότοπος παγκόσμιας εμβέλειας καθώς έχει κηρυχθεί από την UNESCO παγκόσμιο 
«Απόθεμα της Βιόσφαιρας». 
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα ΕΔ («Εθνικός Δρυμός») και τα γράμματα ΑΒ (παγκόσμιο 
«Απόθεμα της Βιόσφαιρας») στη θέση όπου γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται ο Όλυμπος. 
Ταυτόχρονα ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή το Δέλτα Αξιού-Αλιάκμονα με τον Όλυμπο). 
 
Αφού ψαχούλεψε τα κλαδιά των ρόμπολων για κανά δυό μέρες ο Δενδροφυλλοσκόπος συνέχισε την 
περιπλάνησή του νότια.  Πέρασε πάνω από το θαυμάσιο Δέλτα του Πηνειού αλλά και την παλιά λίμνη 
Κάρλα που κάποτε ήταν μία από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας. Αφού αποξηράνθηκε για αρκετές 
δεκαετίες, τώρα,  με την κατασκευή τεχνητών ταμιευτήρων, η περιοχή προξενεί το ενδιαφέρον των 
υδρόβιων πουλιών που φαίνεται να θυμήθηκαν τον πανάρχαιο προορισμό τους. Η Κάρλα βρίσκεται στο 
ΝΑ μέρος του Θεσσαλικού κάμπου και είναι μια «Σημαντική για τα πουλιά Περιοχή».  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα ΣΠ («Σημαντική Περιοχή για Τα Πουλιά») στη θέση όπου 
γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται η Τ.Λ. Κάρλα. Ταυτόχρονα ζητήστε τους να ενώσουν με 
γραμμή τον Όλυμπο με την Κάρλα). 
 
Συνεχίζει όμως την πορεία του για το Δέλτα του Σπερχειού, έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους 
της ανατολικής Ελλάδας. Βρίσκεται στον μυχό, στο εσωτερικότερο δηλαδή άκρο, του Μαλιακού κόλπου, 
κοντά στην Λαμία. Στα  νότια της Ελλάδας είναι φιλόξενο μέρος για πολλά είδη που ξεχειμωνιάζουν στην 
περιοχή.  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν τα γράμματα ΣΠ («Σημαντική Περιοχή για Τα Πουλιά») στη θέση όπου 
γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται το Δέλτα του Σπερχειού. Ταυτόχρονα ζητήστε τους να 
ενώσουν με γραμμή την Κάρλα με το Δέλτα του Σπερχειού). 
 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
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Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 


Επειδή όμως ο Δενδροφυλλοσκόπος θέλει να συνεχίσει τη διαδρομή του, θα περάσει ανάμεσα από τον 
Παρνασσό και την Γκιώνα, στο σύμπλεγμα των ψηλότερων βουνών της Στερεάς Ελλάδας -της 
«Ρούμελης»- που φιλοξενούν δύο Εθνικούς Δρυμούς: της Οίτης και του Παρνασσού. Συνεχίζει όμως για 
να φθάσει ως τα παράλια του Κορινθιακού, στο Γαλαξίδι δίπλα στον κόλπο της Ιτέας. Η περιοχή είναι 
θαυμάσιο δείγμα μεσογειακού περιβάλλοντος με φρύγανα και βολβώδη φυτά. Γι’αυτό έχει 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των περιοχών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μια και διατηρεί ένα από 
τα πιο αντιπροσωπευτικά τοπία της Μεσογείου. Το Γαλαξίδι εξάλλου είναι και μία «Σημαντική Περιοχή για 
Τα Πουλιά» καθώς εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη γνωστή αποικία Κιρκινεζιών στη νότια Ελλάδα. Τα μικρά 
αυτά γεράκια σήμερα θεωρούνται απειλούμενο είδος γιατί, παρόλο που υπάρχουν αρκετά ακόμη, οι 
πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη. Μια άλλη περιοχή που 
διατηρεί τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού τοπίου και έχει μάλιστα ανακηρυχθεί «Εθνικός Δρυμός» 
είναι το Σούνιο στο νοτιότερο άκρο της Αττικής. Στο βορειότερο άκρο του ίδιου νομού υπάρχει άλλος 
ένας σημαντικός «Εθνικός Δρυμός», αυτός της Πάρνηθας, που είναι γνωστός για την πλούσια χλωρίδα 
του και τα ελάφια.  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα ΣΠ («Σημαντική Περιοχή για Τα Πουλιά») και το γράμμα Ν 
(«Natura 2000») στη θέση όπου γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται το Γαλαξίδι. Ταυτόχρονα 
ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή το Δέλτα του Σπερχειού με το Γαλαξίδι). 
 
Ούτε στο Γαλαξίδι θα σταθεί πολύ όμως γιατί ο επόμενος προορισμός του βρίσκεται στην αντικρινή 
πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου, στο Αισθητικό Δάσος του Πευκιά, στο Ξυλόκαστρο, ΝΑ του 
Γαλαξιδίου. Είναι ένα από τα 19 Αισθητικά Δάση της χώρας που διακρίνονται για την αισθητική, 
τουριστική και υγιεινή σημασία τους. 
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν τα γράμματα ΑΙΣ («Αισθητικό Δάσος») στη θέση όπου γνωρίζουν ή 
κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται ο Πευκιάς. Ταυτόχρονα ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή το Γαλαξίδι 
με τον Πευκιά). 
 
Θα παραμείνει λίγο όμως γιατί τον περιμένουν πλούσια ελατοδάση στον Χελμό, πάλι στην Πελοπόννησο 
(στα ΝΔ αυτή τη φορά του Γαλαξιδίου). Ο Χελμός, ορεινή περιοχή πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
διατηρεί πέντε είδη φυτών που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο («στενότοπα ενδημικά»). Ενώ 
εδώ φυτρώνουν και 27 είδη φυτών που υπάρχουν μονάχα στο Χελμό και λίγες ακόμη θέσεις της 
Πελοποννήσου. Στο βορειότερο άκρο του βρίσκεται και το εντυπωσιακότατο φαράγγι του Βουραϊκού 
που, εκτός από «Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά», είναι σίγουρα από τα πιο όμορφα φαράγγια της 
χώρας.  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα ΣΠ («Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά») και το γράμμα Ν 
(«Natura 2000») στη θέση όπου γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται το ο Βουραϊκός και ο 
κύριος Χελμός αντίστοιχα.  Ταυτόχρονα ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή τον Πευκιά με τον Χελμό). 
 
Θα περάσει αρκετές μέρες εδώ μέχρι που μια βαρυχειμωνιά θα τον οδηγήσει στο γλυκό κλίμα της 
δυτικής Ελλάδας. Στο δάσος της Στροφυλιάς στη ΒΔ Πελοπόννησο, νοτιότερα από το ακρωτήριο 
Άραξος, απέναντι από το Μεσολόγγι. Εδώ, ανάμεσα σε υγρότοπους με πυκνούς καλαμιώνες όπου 
εμφανίζεται ο σπάνιος Ήταυρος και γεννούν χιλιάδες πουλιά, υπάρχει το δάσος της Κουκουναριάς που 
είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με τα χαρακτηριστικά πεύκα που 
θυμίζουν τεράστιες ομπρέλες.  Τα έλη γύρω από το δάσος της Στροφυλιάς και η λιμνοθάλασσα Κοτύχι 
νοτιότερα, περιλαμβάνονται στους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας. Το παζλ των παράκτιων υγροτόπων 
που εκτείνονται κατά μήκος της δυτικής Ελλάδας και περιλαμβάνουν άλλους δύο υγρότοπους Διεθνούς 
Σημασίας, τις λιμνοθάλασσες Αμβρακικού και τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου, συμπληρώνουν το 
Δέλτα του Καλαμά, απέναντι από τη Κέρκυρα, το Διβάρι της Πύλου στην ΝΔ Πελοπόννησο και αρκετοί 
ακόμη μικρότεροι. Συνολικά, διαμορφώνουν ένα συνεχές και φιλόξενο δίκτυο για τα πουλιά που 
ακολουθούν τα δυτικά παράλια της Ελλάδας. 
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 Περιπλάνηση στις Προστατευόμενες Περιοχές (σελ. 7 από 7) Σελ. 22 


 
 
 


 
 (Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το γράμμα R («Υγρότοπος Ramsar») και το γράμμα Ν («Natura 2000») στη 
θέση όπου γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκεται το δάσος  της Στροφυλιάς και η 
Λιμνοθάλασσα Κοτύχι.  Ταυτόχρονα ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή τον Χελμό). 
 
Εδώ, στο ήπιο κλίμα της δυτικής Ελλάδας που προφυλάσσεται από τους παγερούς ΒΑ ανέμους που 
φθάνουν μέσω του Βοσπόρου από τις παγερές περιοχές της Ασίας, ο Δενδροφυλλοσκόπος θα περάσει 
το μεγαλύτερο μέρος του χειμώνα του.  
 
Κάποια μέρα, μια ακατανίκητη επιθυμία για περιπλάνηση θα τον φέρει νοτιότερα έως τον Ταΰγετο και τον 
Πάρνωνα, τα δύο μεγάλα βουνά στο νότιο μέρος της Πελοποννήσου που έχουν κηρυχθεί Εθνικά Πάρκα. 
Ο κύριος όγκος του Ταΰγετου βρίσκεται περίπου στη βάση του μεσαίου «ποδιού» της Πελοποννήσου, 
ενώ ο Πάρνωνας στη βάση περίπου του ανατολικότερου «ποδιού».  
 
Στον  Ταΰγετο θα περάσει κάποιες μέρες στο νοτιότερο δάσος Μαύρης Πεύκης στην Ευρώπη.  Λίγο πριν 
αναχωρήσει για τον βορρά θα περιπλανηθεί στα μοναδικά στην Ευρώπη δάση Δενδρόκεδρου που 
υπάρχουν στον Πάρνωνα. Η κύρια κατανομή αυτού του δέντρου βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, γύρω 
από τη Συρία.  
(Σημ.: ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν τα γράμματα ΕΠ («Εθνικό Πάρκο») και το γράμμα Ν («Natura 2000») στη 
θέση όπου γνωρίζουν ή κατάλαβαν από την περιγραφή, ότι βρίσκονται ο Ταΰγετος και ο Πάρνωνας. Ταυτόχρονα 
ζητήστε τους να ενώσουν με γραμμή το Κοτύχι με τα δύο βουνά). 
 
Ο χειμώνας πέρασε όμως και επειδή ο Δενδροφυλλοσκόπος είναι ένας βορειοευρωπαίος, δεν θα 
παραμείνει εδώ παρόλο που ορισμένοι άλλοι δενδροφυλλοσκόποι θα φωλιάσουν σε δάση της 
Ελλάδας. Αυτός θα συνεχίσει για τη Ρωσία όπου γεννήθηκε. Αν όλα πάνε καλά, του χρόνου θα είναι 
πάλι εδώ! 
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Γνωριμία με τη φύση των υγροτόπων  


Σελ. 53 Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


 
 


 
 
 


ΔΔ..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  


σσττοοχχαασσμμοούύ  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


 


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


• Πεύκα 
• Βελανιδιές  
• Άρκευθους (Αγριόκεδρα) 
• Καλάμια 
• 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 είναι σε θέση να 
αντιπαραβάλλει 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. 


 


 Αναγνώριση ειδών Σελ. 35 


Τα παιδιά με τη βοήθεια «διχοτομικών 
κλείδων αναγνώρισης», ταυτοποιούν 
χαρακτηριστικά είδη οργανισμών που 
θα συναντήσουν στην ύπαιθρο των 
υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς 
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  Πεύκα της Πελοποννήσου (Pinus sp.) 
 


Σελ. 36 


 Κωνοφόρα αειθαλή δέντρα με μακριά βελονοειδή φύλλα. 
 


  


  ξεκίνησε από εδώ 


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


(έχει εισαχθεί) 
 


ΚΟΥΚ Ι:ΟΥΝΑΡ  κάθε 
καρπόφυλλο χωρίς έντονη 
ακίδα 


ΟΦΘΑΛΜΟΙ: χωρίς ρετσίνι 


Κλειστό ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: μέτριο  
(μέχρι 4 εκ. πάχος) 
ΦΥΛΛΑ: βελόνες λεπτές (0,7-1,5 mm) 
 


Κλειστό ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: ογκώδες (μέχρι 
10 εκ. πάχος) 
ΦΥΛΛΑ: βελόνες παχιές (1,5-2 5 mm) 
Κουκουναριά  
(Pinus pinea) 
 


ΦΥΛΛΑ: 15-30 εκ. 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: συμμετρικό 


Κανάριος Πεύκη  
(Pinus canariensis) 


(έχει εισαχθεί) 
 


ΦΥΛΛΑ: μέχρι 15 εκ. 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: ασύμμετρο 


Ακτινωτή Πεύκη  
(Pinus radiata) 


(έχει εισαχθεί) 
 


ΟΦΘΑΛΜΟΙ: με ρετσίνι 
Μαύρη Πεύκη  
(Pinus nigra) 


ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: με ποδίσκο 
Χαλέπιος Πεύκη  
(Pinus halepensis) 
 


ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ: χωρίς ποδίσκο 
Τραχεία Πεύκη  
(Pinus brutia)  
 


Φύλλα ανά 2 Φύλλα ανά 3 
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 Βελανιδιές
 


 (Δρυς) της Ελλάδας (Quercus sp.) Σελ. 37 
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 Άρκευθοι (Αγριόκεδρα) της Ελλάδας (Juniperus sp.) 


 
Σελ. 38 
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 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. 39 


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 
 







 


 Χελώνες της Ελλάδας 
 


Σελ. 40 


 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): 


Κρασπεδοχελώνα 
Testudo marginata 
Είναι η μεγαλύτερη από όλες τις χερσαίες χελώνες της Ελλάδας 


Ελληνική Χελώνα 
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. 41 


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


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





		35.Aναγνώριση ειδών Strofulia (color) Β'βάθμια

		36.κλειδα Pinus

		37.Κλείδα Quercus

		38.κλείδες Juniperus

		39.Κλείδα Kαλάμια

		40.Κλειδα Χελώνες

		41.Κλειδα Βατραχια
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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. 
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  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  


 
 


 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


 
 
 
 
 
 


Όνομα μαθητή-τριας:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 





		8.Κλείδα πάπιες  (color1)Strofulia

		9-10.Kλείδα πάπιες (color2) Strofulia

		11.Κλειδα πάπιες (white)

		12.Πίνακας Κλείδα Πάπιες






 


Λίγα λόγια για τους υγρότοπους  


Σελ. 4 Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


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.  
 







 


 Λίγα λόγια για τους υγρότοπους  


Σελ. 5 Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


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.). 
 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


 


ΤΤΤοοο   πππρρρόόόβββλλληηημμμααα:::   
Σήμερα, οι φωτιές που ξεκινούν από ανθρώπινη αμέλεια ή εμπρησμό είναι ένα 
διαδεδομένο και έντονο πρόβλημα της ελληνικής φύσης και κοινωνίας. Είναι σίγουρο 
μάλιστα ότι ξεπερνά τα όρια ενός φυσικού φαινόμενου. Οι φωτιές ευνοούνται σε ένα 
μεγάλο μέρος της χώρας («ζώνες υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές»), όπου υπάρχει μια 
παρατεταμένη ξηροθερμική περίοδος (από το τέλος της άνοιξης έως τις αρχές 
φθινοπώρου περίπου). Από τις πυρκαγιές σε φυσικά ή ημι-φυσικά οικοσυστήματα, 
αυτές που προκαλούν τη μεγαλύτερη απογοήτευση είναι σίγουρα αυτές που 
εκδηλώνονται σε δάση. Δικαιολογημένα βέβαια αφού χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος 
για να επανέλθει το δάσος σε αντίθεση με τη θαμνώδη ή ποώδη βλάστηση.  
 
Μεγάλο μέρος των ελληνικών, όπως και των υπόλοιπων μεσογειακού τύπου 
περιβάλλοντων έχουν διαμορφωθεί από τη φωτιά (που εν μέρει μπορεί να είναι ένα 
φυσικό φαινόμενο) και έχουν αναπτύξει τρόπους να ξεπερνούν το πρόβλημα. Πλούσια 
δάση μπορούν να ανακάμψουν τελείως μετά από κάποια χρόνια. Προϋπόθεση όμως για 
αυτό είναι να μην επέμβει αρνητικά ο άνθρωπος (βόσκηση, καταπάτηση κ.λπ.). 
 
ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Αναφερθείτε στο πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών. Μπορείτε να μοιράσετε αντίγραφα 
ή να απαγγείλετε  τα αποσπάσματα εντύπων που αναφέρονται στα φύλλα «σχόλια για 
τις δασικές πυρκαγιές». 
 
Εάν υπάρχει χρόνος και δυνατότητα, τα παιδιά μπορούν να ψάξουν και σε άλλα έντυπα 
για περισσότερες πληροφορίες.  
 
Η ανάθεση εργασίας θα γίνει αρχικά σε μικρές ομάδες μαθητών/-τριών. Μοιράζετε 
αντίγραφα του φύλλου «διάγραμμα δασικών πυρκαγιών» ή προτείνετε ένα διάγραμμα 
δικής σας σύνθεσης. 
 
Η πορεία μπορεί να είναι η εξής: 
 


1. Κάθε ομάδα συμπληρώνει το διάγραμμα (χάρτη εννοιών) 
 


2. Όλες οι ομάδες παρουσιάζουν μία-μία τον χάρτη τους. 
 


3. Εντοπίζονται λάθη, παραλείψεις, δίνονται διευκρινίσεις. 
 


4. Συλλογικά ετοιμάζεται ένας κοινά αποδεκτός χάρτης (στον πίνακα ή σε μεγάλο 
χαρτόνι). 


 


  


ΥΛΙΚΑ: φωτοτυπίες των φύλλων για τους μαθητές (με 
αποσπάσματα εργασιών που αναφέρονται στις δασικές 
πυρκαγιές), πίνακας - κιμωλίες  ή χαρτιά - μολύβια. 
 
 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομάδες μαθητών και στη 
συνέχεια όλη η τάξη. 
 
 
 
 


ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να προτείνει και να δικαιολογεί 
μέτρα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και των 
επιπτώσεών τους στη φύση και την κοινωνίa. 


 


 


Τα παιδιά συμπληρώνουν έναν 
ημιδομημένο χάρτη εννοιών που 
αναφέρεται στις δασικές 
πυρκαγιές. 


 


Δασικές Πυρκαγιές Σελ. 61 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
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 Το διάγραμμα των πυρκαγιών Σελ. 62 


 


ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 


Τι είναι; Ποιες κατηγορίες 
δασών πλήττονται; 


Πότε 
συμβαίνουν 
και γιατί; 


Που 
συμβαίνουν 
και γιατί; 


έχουν ως  


ΑΙΤΙΑ 
φυσικά-


ανθρωπογενή 


ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
χλωρίδα, πανίδα, 
ατμόσφαιρα, 


έδαφος, κοινωνία  


προκαλούν 


«θετικές» 
(για ποιον;) 


«αρνητικές» 
(για ποιον;) 


ατομικά συλλογικά 


μπορούν να 
αντιμετωπιστούν 


ΜΕΤΡΑ 
πρόληψης, 


αντιμετώπισης 
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 Σχόλια για τις δασικές πυρκαγιές (1 από 4) Σελ. 63 
 


 


…..Έτσι, αφού διήρκεσε μια εβδομάδα, κατέστρεψε τελικά 12.500 ha περίπου, δάσους κατά το 
πλείστον. Δύο χρόνια περίπου μετά τη μεγάλη καταστροφή παρατηρούμε ότι ήδη υπάρχει μια 
ικανοποιητική αναγέννηση σχεδόν σ’ολόκληρη την περιοχή και αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 
μπορούν στο μέλλον να προκύψουν σε πολλές περιπτώσεις, συστάδες πολύ καλύτερης ποιοτικής 
σύνθεσης από τις προϋπάρχουσες…. 
…..Μεγάλο σχετικά αριθμό φυταρίων (μέχρι και 80 πευκάκια ανά μ2) συναντούμε και στις ανατολικές 
εκθέσεις και παράλληλα καλής ποιότητας, ειδικά όταν καλυτερεύουν οι σταθμολογικές συνθήκες. Ο 
αριθμός των φυταρίων είναι ιδιαίτερα μεγάλος εκεί που υλοτομήθηκαν τα καμένα δένδρα και σχετικά 
αναμοχλεύθηκε το έδαφος…..  
 
Πηγή: Ζάγκας, Δ. Θ.(1987): Έρευνα της Φυσικής Αναγέννησης της Χαλεπίου Πεύκης μετά από Πυρκαγιά στην Περιοχή του Όρους Πατέρας. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τόμος Α', Αριθ.7. 
Θεσσαλονίκη. (σελ. 303-327) 
 


…. Ο Gill (1977), περιγράφει σε γενικές γραμμές τις βασικές προσαρμογές των φυτών στη φωτιά 
στις μεσογειακές χώρες: 


1. Η φωτιά αυξάνει το ποσοστό άνθισης 
2. Υπάρχει προστασία των οφθαλμών ώστε να επιτυγχάνεται αναβλάστηση. 
3. Αποθηκεύονται στο έδαφος σπόροι που ενεργοποιούνται από τη φωτιά 
4. Αποθηκεύονται σπόροι πάνω στο φυτό και η φωτιά ενεργοποιεί τη διασπορά τους. 


 
Πηγή: Παντής Γ. (1987): Δομή Δυναμική και Διαχείριση των Έρημων Ασφοδέλων της Θεσσαλίας. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Παράρτημα Αριθμ.1. Θεσσαλονίκη. 149 σελ. 


 
..ο Ασφόδελος είναι γεώφυτο…Στην Ελλάδα είναι κοινότατο είδος γνωστό με τα ονόματα 
ασφέρδουκλας, ασφόντυλος, σπέρδουκλας, σφερδούλακας, σπερδούκλα, καραβούκι, ακαρώνι, 
άρβηκας….Υπάρχουν…περιοχές όπου ο ασφόδελος κυριαρχεί. Τα οικοσυστήματα αυτά 
(Ασφοδελικά οικοσυστήματα) εντοπίζονται συχνότερα στη Β. Αφρική και στις Ανατολικές ακτές τις 
Μεσογείου….και…είναι το σύνθετο αποτέλεσμα παραγόντων κλιματικών, εδαφικών, της 
υπερβόσκησης, των συχνών πυρκαγιών, και της αποψίλωσης της βλάστησης. Τα συστήματα αυτά 
ονομάζονται «ασφοδελο-γεωφυτικοί έρημοι»… θεωρούνται καταληκτικά στάδια των διεργασιών 
υποβάθμισης των μεσογειακών οικοσυστημάτων….. (..ερημοποιημένες θεωρούνται οι περιοχές που 
ακόμη και ύστερα από 25 έτη προστασίας δεν μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους 
κατάσταση..). 
…. Στην περιοχή της Θεσσαλίας φαίνεται να υπάρχουν δύο τελικά στάδια της υποβαθμιστικής 
διαδικασίας: οι θυμαρώνες, όταν ασκείται έντονη βόσκηση και οι έρημοι ασφοδέλων, όταν ασκείται 
συνδυασμός έντονης βόσκησης και συχνής φωτιάς.… 
 
Πηγή: Παντής Γ. (1987): Δομή Δυναμική και Διαχείριση των Έρημων Ασφοδέλων της Θεσσαλίας. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Παράρτημα Αριθμ.1. Θεσσαλονίκη. 149 σελ. 
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 Σχόλια για τις δασικές πυρκαγιές (2 από 4) Σελ. 64 
 


 
…μπορούμε να πούμε γενικά ότι οι πεύκες (γένος Pinus), οι δρύες (γένος Querqus) και όλα τα είδη 
των Ericaceae (ρείκια, κουμαριές, καλούνα κ.λ.π.) καθώς και τα Cistus (λαδανιές) είναι τυπικά 
«πυρόφυτα» ή «πυρόφιλα» είδη, αν και ο πιο σωστός όρος είναι «πυράντοχα», γιατί στις περιοχές 
της φυσικής τους εξάπλωσης εμφανίζονται κανονικά πυρκαγιές και γι’αυτό δείχνουν μια μεγάλη 
ικανότητα προσαρμογής στις συνθήκες που δημιουργεί η πυρκαγιά. Ο χονδρός φλοιός τους είναι 
ένα χαρακτηριστικό αντιπυρικό-προστατευτικό μέσο… Οι σπόροι των πεύκων, των ειδών Cistus 
(λαδανιές) και της Calluna, φαίνεται ότι φυτρώνουν ευκολότερα όταν υποστούν ένα θερμικό στρες. 
Οι κώνοι σε πολλά είδη πεύκης δεν ανοίγουν παρά μόνο αφού θερμανθούν στους 700-800 C. Οι 
σπόροι τους πέφτοντας σε γυμνό, μετά την πυρκαγιά, έδαφος φυτρώνουν και τα αρτίφυτρά τους 
εξελίσσονται γρήγορα χωρίς τον ανταγωνισμό της υπόλοιπης βλάστησης. …η χαλέπιος πεύκη 
διατηρεί ένα μέρος από τους κώνους, που παράγει κάθε χρόνο, κλειστούς για 5-10 χρόνια αλλά με 
φυτρώσιμους σπόρους…Χαρακτηριστικό είναι ότι οι κώνοι δεν ανοίγουν κατά τη διάρκεια της 
πυρκαγιάς αλλά 24-48 ώρες μετά το σβήσιμό της, όταν το έδαφος έχει πια κρυώσει… 
 
…Καταστρεπτική γίνεται η πυρκαγιά όταν επαναλαμβάνεται συχνά και όταν, και κυρίως, μετά την 
πυρκαγιά επακολουθεί βόσκηση…. 
 
…Η βορειοευρωπαϊκή ζώνη της Τάϊγκα, που συντίθεται από εναλλασσόμενες φυτοκοινωνίες δασικής 
πεύκης και ερυθρελάτης, είναι προϊόν δασικών πυρκαγιών. Εάν στην περιοχή δεν είχαμε πυρκαγιές 
κατά κανονικά διαστήματα η ζώνη αυτή θα καλυπτόταν, με εξαίρεση πολύ ξηρές περιοχές, από 
αμιγή δάση ερυθρελάτης… 
 
…στην Μεσογειακή περιοχή και στην υποτροπική περιοχή τα πευκοδάση διατηρούνται με την 
βοήθεια της πυρκαγιάς (πυρογενής κλίμαξ), αλλιώς θα εξαφανίζονταν από τον ανταγωνισμό των 
πλατύφυλλων ειδών… 
 
 
Πηγή: Ντάφης Α. Σ. (1986): Δασική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη.  443 σελ. 
 


 
…Γίνεται όλο και πιο φανερό ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των πυρκαγιών με την πρόκληση: 
 


α) απωλειών στην παραγωγή ξύλου και κρίση στις ξυλοβιομηχανίες, 
β) υποβάθμισης της παραγωγικότητας των δασικών εκτάσεων 
γ) απωλειών γόνιμου και παραγωγικού δασικού εδάφους 
δ) μείωσης στην παραγωγή χρησιμοποιήσιμου νερού, 
ε) απωλειών ανθρώπινων ζωών, 
στ) ζημιών σε κτίσματα και άλλα αγαθά του πληθυσμού μας, 
ζ) απωλειών ζωικού κτηνοτροφικού κεφαλαίου, 
η) απωλειών πολύτιμου γενετικού υλικού, 
θ) απωλειών στην πανίδα μας, 
ι) υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος (αύξηση θερμοκρασίας και μείωση Ο2 κλπ), 
κ) οικολογικής ανισορροπίας κ.λπ., 


 
δεν αφορούν μόνο στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της οποιασδήποτε ιδιαίτερης χώρας, 
αλλά επεκτείνουν την επίδρασή τους αυτή στη διεθνή κοινότητά μας…. 
 
Πηγή: Λιάκος Λ. (1989): Πυρκαγιές άγριων γαιών. Παρουσίαση στο περιοδικό «Γεωτεχνική Ενημέρωση» του ΓΕΩΤΕΕ σύντομης έκθεσης των 
εργασιών σχετικής  Διεθνούς  Συνάντησης (Βοστώνη , ΗΠΑ, 23-26 Ιουλίου 1989). 
 


 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 Σχόλια για τις δασικές πυρκαγιές (3 από 4) Σελ. 65 
 


…Οι πυρκαγιές καταστρέφουν κάθε χρόνο μεγάλες εκτάσεις δασών και είναι περισσότερο 
επικίνδυνες σε περιοχές που έχουν θερμά και ξερά καλοκαίρια, όπως οι παραμεσόγειες. Ακόμη 
είναι πιο επικίνδυνες οι πυρκαγιές σε δάση κωνοφόρων παρά σε δάση φυλλοβόλων, στη Νότιο 
Ευρώπη περισσότερο παρά στη Βόρειο…. 
 
..Στην Ελλάδα με τις δικές της ιδιαιτερότητες, ο μεγαλύτερος εχθρός των δασών, κυρίως όμως 
των οικοσυστημάτων της χαλεπίου και τραχείας πεύκης και λιγότερο της δρυός, είναι οι δασικές 
πυρκαγιές, ενώ των οικοσυστημάτων της μαύρης πεύκης, ελάτης, οξυάς, δασικής πεύκης ο 
χειρότερος εχθρός είναι τα έντομα…. 
 
…κατά την πυρκαγιά και ύστερα από αυτήν σε εδάφη επίπεδα, έχουμε γενικά αύξηση των 
θρεπτικών στοιχείων, τουλάχιστον προσωρινά, και απώλεια με εξαέρωση του αμμωνίου και 
νιτρικών (Spurr, Barnes, 1973), ενώ σε κλίσεις, όπως στη χώρα μας, έχουμε παράσυρση της 
στάχτης, όπως και έκπλυση των διαλυτών στοιχείων σε βαθιά στρώματα του εδάφους… 
 
…Με το κάψιμο του φυλλοτάπητα όμως και μέρους του χούμου, η μεγαλύτερή μας απώλεια είναι 
το χάσιμο των αμμωνίων (NH4) και νιτρικών (NO3), από τα οποία εξαρτάται η καλή αύξηση των 
δέντρων… 
 
…με τις συνεχείς πυρκαγιές και την υπερβόσκηση έχουμε συνεχώς παράσυρση του εδάφους, 
δημιουργούνται σιγά-σιγά έρημοι ασφοδέλων στη Νότιο Ελλάδα και τελικά βραχοέρημοι…. 
 
…ο σπουδαιότερος παράγοντας που επιδρά στην έναρξη και επέκταση των δασικών 
πυρκαγιών, όταν δεν φυσάει ισχυρός άνεμος, είναι το ποσό της περιεχόμενης υγρασίας στην 
καύσιμη δασική ύλη… 
 
… Αντιφωτιά ή αντίπυρας (=αντίπυρ)…Σκοπός μας είναι να κάψουμε μια ζώνη μπροστά από το 
κεφάλι της πυρκαγιάς, ώστε τελικά η κύρια πυρκαγιά έρχεται, ενώνεται με την αντιφωτιά και 
σταματάει στην καμένη περιοχή….είναι μια αρκετά επικίνδυνση επιχείρηση, μπορεί να 
υπερπηδήσει τη λωρίδα ή ζώνη ελέγχου (δρόμο, αντιπυρική ζώνη κ.λ.π.), και τότε εξελίσσεται σε 
νέα πυρκαγιά… 
 
…Ένα από τα ερωτήματά μας των πυρκαγιών των δασών, θάμνων και χόρτων είναι η αποτίμηση 
των ζημιών των πυρκαγιών αυτών. Δυστυχώς, η σημερινή κοινωνία δεν αποδέχεται γενικά την 
αξία των έμμεσων αξιών των δασών (αξία αναψυχής, διευθέτηση απορροής νερού, θηραματικά 
καταφύγια κ.λ.π.), που πολλές φορές ξεπερνούν την αξία του δάσους ως ξύλο (Nao 1982, Noak 
1976)….. 
 
…. Όμως υπάρχουν ήδη αρκετές εργασίες όπου, εκτός του δάσους σαν ξύλου, υπολογίζουν 
στις ζημίες και άλλους παράγοντες: 1. ως ζημία ξύλου, 2. ζημία στα άγρια ζώα, 3. ζημία 
αναψυχής, 4. ζημίες στα κοσμητικά δέντρα και θάμνους, 5. ζημίες σε κατασκευές, μηχανήματα 
κ.λ.π…..  
 
….γενικά σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει το ερώτημα πόσα θα ξοδέψουμε για πρόληψη, πόσα για 
κατάσβεση, πόσο αποτιμώνται οι βλάβες από τις πυρκαγιές των δασών, που διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα….σε μια τελευταία μελέτη αποφαίνεται ότι η προστασία των δασών της Νέας 
Ζηλανδίας από πυρκαγιές, υπερβαίνει την αξία τους… 
 
 
Πηγή: Καϊλίδης, Δ. (1990): Δασικές Πυρκαγιές, Τρίτη Έκδοση. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη. Σελ. 510. Θεσσαλονίκη 
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 Σχόλια για τις δασικές πυρκαγιές (4 από 4) Σελ. 66 


…εκτιμάται ότι το 98% όλων των δασικών πυρκαϊών στην Ελλάδα οφείλεται στην ανθρώπινη 
απροσεξία ή τον εμπρησμό… 
 
Πηγή: Μπαλάσκας B. & Βαμβακόπουλος A. (επιμέλεια) (1992): Εγχειρίδιο Δασοπυρόσβεσης. Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Γραμματεία Δασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη. 
 


ο της φωτιάς Το τρίγων


 
Τρόποι και μέσα καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών. 
 
Για να προκληθεί μια πυρκαγιά χρειάζονται τρία στοιχεία: Θερμότητα-Οξυγόνο-Εύφλεκτο υλικό. 
Αν λείψει ένα από τα τρία αυτά στοιχεία, η φωτιά σβήνει μόνη της.  
 
Για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, προσπαθούμε με τα μέσα που διαθέτουμε…να 
εξαφανίσουμε έναν από τους τρεις παράγοντες. 
 
...Με κτυπήματα…απομονώνεται το οξυγόνο μεταξύ της καιγόμενης ύλης και της φλόγας… 
…Με χώμα…απομονώνουμε το οξυγόνο από την καύσιμη ύλη.. 
…Με νερό…προσπαθούμε να απομονώσουμε το εύφλεκτο υλικό από το οξυγόνο και να 
κατεβάσουμε την θερμοκρασία του κάτω από την  θερμοκρασία αναφλέξεώς του. 
…Με αφαίρεση της καύσιμης ύλης… δημιουργούμε μια ζώνη ασφαλείας …αφήνοντας την 
πυρκαγιά να έρθει και να σταματήσει μπροστά στη γυμνή ζώνη. 
…Με αφρώδεις ουσίες…καλύπτουν την επιφάνεια του εύφλεκτου υλικού και ενεργούν καλύτερα 
από τα νερό. Πολλές φορές οι αφρώδεις ουσίες δεν απομακρύνουν εντελώς το «οξυγόνο» από 
την επιφάνεια του εύφλεκτου υλικού και η φωτιά εξακολουθεί να καίει. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε 
εύφλεκτο υλικό που αποτελείται από χονδρό στρώμα βελονών…. 
…Με επιβραδυντικές ουσίες…αντιδρούν στην καύση γιατί παράγουν άκαυστα προϊόντα.. 
..δημιουργώντας ένα «πυρακτωμένο στρώμα» πάνω από τη φωτιά και εμποδίζουν τη δράση του 
οξυγόνου… 
…Με αντίπυρ…σκοπός μας είναι να κάψουμε μία ζώνη μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς, 
ώστε τελικά «η κύρια φωτιά», να έρθει και να ενωθεί με την αντιφωτιά και να σταματήσει στην 
καμένη έκταση. 
 
 
Πηγή: Παπαδόπουλος Γ. Θ. (χ.χ.) Σημειώσεις Πυροπροστασίας Δασών. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Γραμματεία 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Αθήνα, 41 σελ. 
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		61.Πυρκαγιές Strofulia (color)

		62.Πυρκαγιές (white1)

		63.Πυρκαγιές (white2)

		64.Πυρκαγιές (white3)

		65.Πυρκαγιές (white4)

		66.Πυρκαγιές (white5)






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 Κώστα Θεοδωρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσ. Περιβ/ντος 
(Α.Π.Θ.) για τη  βοήθεια στην ονοματολογία των φυτικών ειδών 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 
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Γνωριμία με τη φύση των υγροτόπων  


Σελ. 23 Κοτυχίου-Στροφυλιάς 


 
 


 
 
 


ΒΒ..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  


μμεελλέέττηηςς  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


 


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 στa φύλλa 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 του/της, 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. 24 


 ;
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 Πουλιά των υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς 
 


Σελ. 25 


 


        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. 26 
 


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


Επιμέλεια: Ρούλα ΤΡΙΓΚΟΥ Σχέδια: Παναγιώτης ΛΑΤΣΟΥ∆ΗΣ 





		24.Παρατήρηση πουλιών Strofulia (color)

		25.Πουλιά Στροφυλιά_B1

		26.Πουλιά Στροφυλιά_B2






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Τα παιδιά καλούνται: 
- Να αποτυπώσουν τη γραμμή (δρόμο ή μονοπάτι) της πεζοπορικής διαδρομής τους 


στην περιοχή επίσκεψης (πάνω σε πλέγμα μικρών τετραγώνων).  
- Ταυτόχρονα να καταγράψουν σκουπίδια που γίνονται αντιληπτά από τη γραμμή 


κίνησής τους.  
- Στη συνέχεια να χρωματίσουν κάθε τετράγωνο που εποπτεύεται από την γραμμή 


κίνησής τους. Το χρώμα κάθε τετραγώνου θα αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη 
πυκνότητα σκουπιδιών (π.χ. κίτρινο=1-5 σκουπίδια/τετράγωνο, κόκκινο=6-10 
σκουπίδια/τετράγωνο κ.ο.κ.). Μπορεί ακόμη να αντιστοιχεί σε κατηγορία σκουπιδιών 
(π.χ. κόκκινο=1-10 πλαστικά σκουπίδια, κίτρινο=1-10 χάρτινα σκουπίδια κ.ο.κ. ) 


 
Στο τέλος θα έχουν ετοιμάσει έναν «χάρτη-άτλαντα» των σκουπιδιών της περιοχής. Ο 
χάρτης θα αποτυπώνει το πρόβλημα της αλλοίωσης του τοπίου από τα σκουπίδια που 
παρασύρονται από τον αέρα ή το νερό ή προκύπτουν από την αλόγιστη συμπεριφορά 
άλλων επισκεπτών που δεν σέβονται το φυσικό τοπίο.   
 
Εάν ξαναεπισκεφθούν την περιοχή, μπορούν εκ νέου να ετοιμάσουν έναν ή 
περισσότερους ακόμη χάρτες και να τους συγκρίνουν  ή να τους παρουσιάσουν σε μια 
έκθεση που θα έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει άλλους ανθρώπους.   
 
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 
             - (Μετροταινία 10 μ. - πυξίδα.)            
               
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική ή ατομική 
δραστηριότητα που μπορεί να απασχολήσει ολόκληρη τάξη. 


 
ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές/-τριες να αποτυπώσουν το πρόβλημα 
της αλόγιστης απόρριψης σκουπιδιών στο φυσικό 
περιβάλλον. 


 


 


Τα παιδιά «σκιαγραφούν» τα 
τετράγωνα του χάρτη της  
διαδρομής τους. Το χρώμα κάθε 
τετραγώνου παρουσιάζει την 
πυκνότητα σκουπιδιών/επιφάνεια. 
 


 


Δρόμος στρωμένος με... σκουπίδια; Σελ. 33 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
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 Δρόμος στρωμένος με... σκουπίδια; Σελ. 34 


ΧΡΩΜΑΤΑ= αριθμός σκουπιδιών/τετράγωνο:   


      = _ _  έως _ _                   = _ _  έως _ _ 
        
      = _ _  έως _ _                   = _ _  έως _ _ 


 
 


Περιοχή:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ημερομηνία:_ _ _ _ _ _  


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 
 


              


 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Ερευνητές/χαρτογράφοι: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


     = αρχή διαδρομής 
          


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       = τέλος διαδρομής 





		33.Σκουπίδια Strofulia (color)

		34.Σκουπίδια Strofulia (white)






ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 


ΚΟΤΥΧΙΟΥ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 


Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  


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


Παναγιώτης Λατσούδης, Ρούλα Τρίγκου,  
Ιωάννα Κοντοζήση  


Eπιμέλεια έκδοσης: Ρούλα Τρίγκου  


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


Εξώφυλλο Υλικού: Πασχάλης Δουγαλής  
 


Αθήνα 2008 
Κοτυχίου – Στροφυλιάς. ISBN 978-960-6861-01-7 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


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 


Αθήνα: 
Με συγχρηματοδότηση 80% από το 
ΕΚΤ. 


Βασιλέως Ηρακλείου 24, 10682 Αθήνα 
Τηλ.: 210 8228704 
Fax: 210 8227937 


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


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 τη B/βάθμια. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 
ΙSΒΝ: 978-960-6861-01-7 
 








 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Η δραστηριότητα αποτελείται από τρία μέρη και συνιστά βασικά μια σειρά 
μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται και από ομάδες εργασίας ενηλίκων με 
σκοπό την εύρεση αποτελεσματικών λύσεων σε περιβαλλοντικά προβλήματα. 


Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν μαζί με τον εκπαιδευτικό: 


α) τον χάρτη των προβλημάτων για να καταδείξουν χωρικά τα περιβαλλοντικά 
προβλήμaτα της περιοχής Κοτυχίου – Στροφυλιάς. 


β) το δέντρο των προβλημάτων, όπου μπορούν ευκολότερα να δουν τις αιτίες των 
προβλημάτων (στις ρίζες του δέντρου), τις συνέπειές τους (στα κλαδιά) και να βρουν 
λύσεις (στα φύλλα του δέντρου) 


γ) ένα συνοπτικό πίνακα, όπου θα πρέπει να βρουν ποιες κοινωνικές ομάδες 
εμπλέκονται σε συγκεκριμένα προβλήματα, ώστε να είναι πιο εύκολο να βρεθούν 
κατάλληλες δράσεις για την επίλυσή τους. 


Σημείωση: Προγραμματίστε τουλάχιστον τρεις εκπαιδευτικές ώρες για την ολοκλήρωση 
της δραστηριότητας, τουλάχιστον μία για κάθε φάση της ή περισσότερες.  


Για να ενημερωθούν τα παιδιά για τις απειλές που αντιμετωπίζει η προστατευόμενη 
περιοχή υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, μοιράστε τους, αν θέλετε, το κείμενο του 
φύλλου «Περιβαλλοντικά προβλήματα των υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» και 
ζητήστε από κάθε παιδί να διαβάσει δυνατά μία παράγραφο του κειμένου.    


   
   
   
   
   
Πηγή: Warren, P. (1998). Planning, monitoring and evaluation workshop. Environmental education in action. The sun 
school: a WWF course about Environmental Education in the Mediterranean Basin. Capacity Building for the 
Mediteranean. El Haouaria 8-10/6/1998. Tunisia. 
Προσαρμογή: Καλλιόπη Στάρα 
Σχέδια: Βασίλης Χατζηρβασάνης   


  


ΥΛΙΚΑ: Λευκά χαρτιά μεγάλων διαστάσεων, μαρκαδόροι ή 
ξυλομπογιές, μολύβια. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Όλη η τάξη χωρισμένη σε 
μικρές ομάδες. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να αναγνωρίσει τις 
περιβαλλοντικές απειλές για την περιοχ  υγροτόπων Κοτυχίου 
– Στροφυλιάς και να τις χωροθετήσει στο χάρτη της περιοχής. 
Επίσης, να σκεφτεί ποιες ομάδες ανθρώπων εμπλέκονται 
στην δημιου γία ή την επίλυση τω  πρ βλημάτων της 
περιοχής και να σκεφτεί λύσεις και δράσεις παρέμβασης. 
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Τα παιδιά σημειώνουν σε χάρτη 
περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής 
υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Επίσης, 
σχεδιάζουν το «δέντρο των προβλημάτων» 
(ρίζες=προβλήματα, κλαδιά=συνέπειες, 
φύλλα=λύσεις). Τέλος, συνθέτουν ένα 
πίνακα με κοινωνικές ομάδες που 
εμπλέκονται σε αυτά. 


 


Και η περιοχή Κοτυχίου-Στροφυλιάς έχει προβλήματα! Σελ. 54 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 ;
 
 
 







 
Σύμφωνα με το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς... 


«Η προστατευόμενη περιοχή υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα 
υποβάθμισης των φυσικών της χαρακτηριστικών εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που 
διενεργούνται ανεξέλεγκτα, όπως η ρήψη απορριμμάτων, η κίνηση οχημάτων και το παράνομο κυνήγι. (Με 
τον όρο “υποβάθμιση” εννοούμε τη μείωση της οικολογικής και αισθητικής της αξίας που μπορεί να 
προκληθεί είτε από την εγκατάλειψη είτε από την αυθαίρετη ανθρώπινη δραστηριότητα).  


Οι εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα του δάσους κουκουναριάς 
αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες και γνωστό τουριστικό προορισμό ιδίως τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Στις παρυφές των δρόμων που οδηγούν στις πιο πολυσύχναστες παραλίες και θέσεις αναψυχής, η 
συγκέντρωση των απορριμμάτων, κατά κύριο λόγο αντικείμενα μιας χρήσης, είναι τεράστια. Επιπλέον, στα 
όρια των υγροτόπων, ιδιαίτερα στους καλαμιώνες του έλους Λάμια αλλά και μέσα στο δάσος, 
παρατηρούνται εστίες ρύπανσης που αποτελούνται από μπάζα και άχρηστα αντικείμενα μεγάλου όγκου, 
ακόμη και αυθαίρετες χωματερές με οικιακά απορρίμματα. Παράλληλα, καθώς το ομαλό έδαφος επιτρέπει 
την κίνηση οχημάτων σχεδόν παντού, εστίες ρύπανσης εντοπίζονται ακόμη και σε απομακρυσμένα σημεία 
του δάσους. Εκτός από την αισθητική υποβάθμιση του τοπίου που προκαλούν, αποτελούν εστίες μόλυνσης 
καθώς και συνεχή κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. 


Επιπρόσθετα, η κίνηση χωρίς κανέναν περιορισμό παντός είδους τροχοφόρων και επισκεπτών στο δάσος 
και σε όλο το μήκος της προστατευόμενης παραλιακής ζώνης έχει σαν συνέπεια την καταπάτηση των ειδών 
που συνθέτουν την βλάστηση της περιοχής, μερικά από τα οποία είναι ενδημικά, τη διακοπή της συνέχειας 
του δασικού οικοσυστήματος, την υποβάθμιση μέχρι και καταστροφή σε ορισμένες θέσεις των αμμολόφων 
που δρουν προστατευτικά για το δάσος, και την άναρχη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στην 
έκταση της παραλίας. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η αμμώδης ακτή σε όλο το μήκος της προστατευόμενης 
περιοχής (περίπου 20 χλμ) αποτελεί σημαντική περιοχή ωοτοκίας για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, 
αλλά και από τις πιο καλά ανεπτυγμένες ζώνες αμμολόφων στη χώρα μας. 


Απόρροια της μη ελεγχόμενης δραστηριότητας είναι και το παράνομο κυνήγι που παρατηρείται κυρίως στις 
λιμνοθάλασσες Πρόκοπος και Κοτύχι. Σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής, οι 
υγρότοποι, το δάσος και η παραλιακή ζώνη αποτελούν τον πυρήνα απόλυτης προστασίας του υπό ίδρυση 
Εθνικού Πάρκου, τμήματα του οποίου έχουν οριστεί επιπλέον ως Καταφύγια Άγριας Ζωής. Στις περιοχές 
αυτές το κυνήγι απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και για όλα τα είδη. Εντούτοις, η λαθροθηρία 
διεξάγεται ανεξέλεγκτα και μάλιστα με πλωτά μέσα, μέθοδος που απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση. Οι 
υγρότοποι αποτελούν μεταναστευτικό σταθμό για μεγάλο αριθμό και ποικιλία ειδών πουλιών καθώς και  
σημαντικό χώρο αναπαραγωγής για απειλούμενα είδη. Το παράνομο και εντατικό κυνήγι θέτει σε απειλή τα 
είδη που χρησιμοποιούν τις λιμνοθάλασσες είτε για να τραφούν είτε για να φωλιάσουν, και έχει ως 
αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του αριθμού πουλιών που παρατηρούνται στην περιοχή. Επιπλέον, 
προκαλεί όχληση και στους επισκέπτες οι οποίοι συχνά εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για μια 
δραστηριότητα που δεν συνάδει με τον χαρακτηρισμό «προστατευόμενη περιοχή». 


Η θεσμοθέτηση της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο και η οριοθέτηση ζωνών προστασίας, θα αποτελέσουν το 
εργαλείο για τη χωροθέτηση και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται ή 
όχι, ανάλογα με τις ανάγκες διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τις 
οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις των κατοίκων και των χρηστών της περιοχής. 


 


Περιβαλλοντικά προβλήματα των υγροτόπων   
Σελ. 55 


Κοτυχίου - Στροφυλιάς 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 
 


 Και η περιοχή Κοτυχίου - Στροφυλιάς έχει προβλήματα! Σελ. 56 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


ααα)))   ΔΔΔηηημμμιιιοοουυυρρργγγήήήσσστττεεε   τττοοο   χχχάάάρρρτττηηη   μμμεεε   τττααα   πππρρροοοβββλλλήήήμμμααατττααα   
   


Κατονομάστε όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που πιστεύετε ή διαπιστώσατε κατά την 
επίσκεψή σας ότι αντιμετωπίζει η περιοχή υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και στη 
συνέχεια σχεδιάστε το περίγραμμα της περιοχής και χωροθετήστε τα προβλήματα μέσα σ' 
αυτό.  


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχικά των λέξεων των προβλημάτων (π.χ. Ρ για τη 
ρύπανση, ΠΚ για το παράνομο κυνήγι, ΤΠ για την τουριστική πίεση, κ.ο.κ), σύμβολα ή 
σκίτσα, αντί για τις ίδιες τις λέξεις.  


Χρησιμοποιείστε διαφορετικά χρώματα για να ομαδοποιήσετε παρόμοιου τύπου 
προβλήματα.  Π.χ. χρησιμοποιήστε μπλε χρώμα για την εξάντληση των φυσικών πόρων 
(π.χ. υπεραλίευση, υπερ-βόσκηση, εξάντληση υδάτων, παράνομο κυνήγι), κίτρινο για 
θέματα που έχουν σχέση με τη ρύπανση (π.χ. σκουπίδια), πράσινο για προβλήματα που 
αλλοιώνουν το τοπίο (π.χ. ανεξέλεγκτη δόμηση, δρόμοι παντού, μπάζωμα) και κόκκινο για 
θέματα που απειλούν άμεσα τη δημόσια υγεία (χρήση φυτοφαρμάκων, τοξικά απόβλητα, 
χωματερές, κ.ά.). 


Μην περιορίζετε τη χωροθέτηση των προβλημάτων μόνο στην ξηρά αν αυτά αγγίζουν και 
θέσεις μέσα στις λιμνοθάλασσες ή τη θάλασσα.  


Εργαστείτε σε μικρές ομάδες κι όταν ολοκληρώσετε τους χάρτες συγκρίνετέ τους μεταξύ 
τους και συνθέστε στη συνέχεια έναν χάρτη κοινής αποδοχής από όλη την τάξη. 


Χρησιμοποιήστε αυτή την οπτική απεικόνιση σαν αφορμή συζήτησης για θέματα όπως: 
- Πού συγκεντρώνονται τα προβλήματα και γιατί; 
- Οι περιοχές που συγκεντρώνουν προβλήματα έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία για την άγρια 
ζωή, για την ζωή των κατοίκων, για το τοπίο των υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς; 


 
 







 
 


 Και η περιοχή Κοτυχίου - Στροφυλιάς έχει προβλήματα! Σελ. 57 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


βββ)))   ΔΔΔηηημμμιιιοοουυυρρργγγήήήσσστττεεε   τττοοο   δδδέέέννντττρρροοο   μμμεεε   τττααα   πππρρροοοβββλλλήήήμμμααατττααα   


Ζωγραφίστε ένα δέντρο και βάλτε στις ρίζες του όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
μπορεί να επηρεάζουν το οικοσύστημα των υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. 


Ο κορμός του δέντρου συνιστά το όνομα του προβλήματος (π.χ. απειλές για τη μοναδική 
βιοποικιλότητα των υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς). 


Αποτυπώστε τις συνέπειες των προβλημάτων στις απολήξεις των κλαδιών του δέντρου. 
Κόψτε ξεχωριστά κομμάτια χαρτιού και προτείνετε λύσεις. Σκεπαστέ με αυτά τα κλαδιά των 
προβλημάτων και κάντε το δέντρο σας να λάμψει από υγεία. 


Εργαστείτε σε μικρές ομάδες κι όταν ολοκληρώσετε τα δέντρα σας συγκρίνετέ τα μεταξύ 
τους και συνδέστε στη συνέχεια ένα δέντρο κοινής αποδοχής από όλη την τάξη.  


Σκεφτείτε παράπλευρες συνέπειες κάποιων προβλημάτων που απειλούν όχι μόνο τη φύση 
αλλά και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή. Για παράδειγμα, η 
ρύπανση των υγροτόπων με φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα κ.λπ. απειλεί την χλωρίδα και 
πανίδα της περιοχής, ταυτόχρονα όμως απειλεί και την οικονομία του τοπικού πληθυσμού 
που ζει από αυτούς (π.χ. η μείωση των ψαριών θα προκαλέσει οικονομικό πρόβλημα στους 
ψαράδες), υποβαθμίζει το τοπίο και καταστρέφει την όμορφη εικόνα της περιοχής.  


    Απειλεί τη 
δημόσια υγεία 


Υποβαθμίζει το τοπίο -
καταστρέφει σημαντικές 


μονάδες βλάστησης  
(π.χ. αμμοθίνες)  


Μειώνει τους 
πληθυσμούς των 
πουλιών – απειλεί 


σπάνια είδη  


Καταστρέφει τους 
υγρότοπους 


Απειλές για τη    
βιοποικιλότητα 


       Ρύπανση 


Παράνομο κυνήγι 


       Μπάζωμα Δόμηση χωρίς 
περιβαλλοντικό 


σχεδιασμό 







 


 Και η περιοχή Κοτυχίου - Στροφυλιάς έχει προβλήματα! Σελ. 58 
 


 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


γγγ)))   ΔΔΔηηημμμιιιοοουυυρρργγγήήήσσστττεεε   τττοοοννν   πππίίίνννααακκκααα   μμμεεε   τττααα   πππρρροοοβββλλλήήήμμμααατττααα   


Φτιάξτε έναν πίνακα και κατατάξτε τα περιβαλλοντικά προβλήματα των υγροτόπων 
Κοτυχίου – Στροφυλιάς κάθετα στην πρώτη στήλη του πίνακα.  


Στη συνέχεια τοποθετήστε τις κοινωνικές ομάδες που εμπλέκονται με αυτά οριζόντια στην 
πρώτη γραμμή του ίδιου πίνακα.  


Σημειώστε ένα Χ στο αντίστοιχο κουτάκι, κάθε φορά που βρίσκετε ότι ένα πρόβλημα 
σχετίζεται με μια συγκεκριμένη ομάδα που θα μπορούσε να εμπλακεί στην επίλυση του 
(κράτος, τοπικές αρχές και φορείς, τοπικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κ.ά.). 


Εργαστείτε σε μικρές ομάδες κι όταν ολοκληρώσετε τους πίνακες σας συγκρίνετε τους 
μεταξύ τους και συνδέστε στη συνέχεια έναν πίνακα κοινής αποδοχής από όλη την τάξη. 


Μην ξεχάσετε να προσθέσετε τους εαυτούς σας, σαν σχολική κοινότητα ή μεμονωμένα 
άτομα, να εμπλέκεστε στα προβλήματα και να βοηθάτε στην επίλυση τους. Άλλωστε ήδη με 
τη δραστηριότητα αυτή εμπλέκεστε στην ανάδειξη των προβλημάτων κι αυτό είναι το πρώτο 
βήμα για τη λύση τους! 


Θα δείτε ότι σε κάποια ειδικά προβλήματα εμπλέκονται ειδικές ομάδες ανθρώπων, αλλά 
ίσως τελικά όλοι εμπλέκονται σε όλα. Γι’ αυτό θα πρέπει να επικεντρώσετε την προσοχή σας 
στην πιο σημαντική ομάδα που μπορεί να λύσει άμεσα το πρόβλημα για να είστε 
αποτελεσματικοί. 


 





		54.Προβλήματα Στροφυλιά (color1)

		55.Προβλήματα Στροφυλιά (color2)

		56.Προβλήματα Στροφυλιά (white1)

		57.Προβλήματα Στροφυλιά (white2)

		58.Προβλήματα Στροφυλιά (white3)






 


 


Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού επηρεάζουν τους υδρόβιους οργανισμούς 
που ζουν μέσα σε αυτό. Επειδή η ρύπανση με τη σειρά της επηρεάζει τα χαρακτηριστικά 
των νερών, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την ευζωία των υδρόβιων οργανισμών. 
Σε ρυπασμένα νερά αφθονούν κάποια συγκεκριμένα υδρόβια ζώα, ενώ σε καθαρά νερά 
κυριαρχούν άλλα. Έτσι, αυτά τα ζώα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «δείκτες» για την 
εκτίμηση της ποιότητας των νερών. Σημειώστε βέβαια ότι τα φυσιολογικά (χωρίς 
ανθρωπογενή ρύπανση) υδροχημικά χαρακτηριστικά κάποιων νερών (ιδιαίτερα 
στάσιμων) μπορεί να ευνοούν, ούτως ή άλλως, κάποια «ανθεκτικά» είδη. 
 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Στον υγρότοπο που θα επισκεφθούν τα παιδιά, μπορούν να συλλέξουν υδρόβιους 
οργανισμούς με μικρές απόχες-ενυδρείου.  
 
Ιδανικά σημεία για τη συλλογή υδρόβιων οργανισμών βρίσκονται ανάμεσα στην 
υδροχαρή βλάστηση και κοντά στον πυθμένα.   
 
Οι υδρόβιοι οργανισμοί μπορούν να τοποθετηθούν σε μικρά γυάλινα βάζα. Αφού 
μελετηθούν, θα πρέπει να απελευθερωθούν στο ίδιο μέρος όπου βρέθηκαν.   
 
Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό «Ζωντανών δεικτών» ποιότητας νερού ή τον «μικρό οδηγό» 
ποιότητας νερού για να αναγνωρίσετε τα είδη και να τα κατατάξετε σε κατηγορίες 
ευαισθησίας στη ρύπανση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των παιδιών, τόσο γιατί 
μπορεί να πέσουν μέσα στο νερό όσο και γιατί μπορεί να τσιμπηθούν από έντομα ή να 
μολυνθούν από νερά ρυπαρά. Τα παιδιά καλό είναι να φορούν προστατευτικά γάντια. 
Θα πρέπει να  μην αγγίζουν τα ζώα που μελετούν, αλλά να τα ρίχνουν κατευθείαν σε 
διάφανα βάζα όπου θα είναι εύκολο να μελετηθούν.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι απαραίτητο να βασανίσουμε ή να σκοτώσουμε τα μικρόσωμα ζώα 
για να τα μελετήσουμε. Προτρέψτε τα παιδιά να επιστρέψουν τους οργανισμούς στο 
μέρος όπου τους βρήκαν. 
 


  


ΥΛΙΚΑ: - Φωτοτυπίες του οδηγού ζωντανών δεικτών ποιότητας νερού 
ή του «μικρού οδηγού» ποιότητας νερού. 


             - Ψαλίδι-κόλλα-χαρτόνι-διπλόκαρφο(για τον «Μικρό οδηγό») 
             - Απόχες ενυδρείου, γάντια από φυσικό καουτσούκ, γυάλινα 


βαζάκια, μεγεθυντικοί φακοί. 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική ή ατομική 
δραστηριότητα που μπορεί να απασχολήσει ολόκληρη τάξη. 


ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να εκτιμούν τον 
βαθμό ρύπανσης νερού υγροτόπων αναγνωρίζοντας 
ασπόνδυλα που είναι ευαίσθητα ή ανθεκτικά στη ρύπανση.  


 


 Ζωντανοί δείκτες ποιότητας νερού Σελ. 30 


Τα παιδιά ερευνούν υδρόβιους 
ασπόνδυλους οργανισμούς και 
τους κατατάσσουν σε κατηγορίες 
ανάλογα με την ευαισθησία τους 
στη ρύπανση.  
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 ;
 







 


 Οδηγός
 


Σελ. 31  ζωντανών δεικτών ποιότητας νερού 


 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Ο μικρός οδηγός ποιότητας νερού Σελ. 32 


Ετοίμασε ον «μικρό οδηγό» για την 
ποιότητα ου νερού: 


τ  
τ  


• Ψαλίδισε το περίγραμμα των δύο 
δίσκων. 


• Ψαλίδισε και το «τραπέζιο» του 
μικρότερου δίσκου.  


• Εάν μπορείς κόλλησέ τους σε σκληρό 
χαρτόνι. 


• Ακούμπησε τον μικρότερο δίσκο πάνω 
στο μεγαλύτερο και πέρασε ένα 
«δίκαρφο» από το κέντρο τους για να 
μπορεί να περιστρέφεται ο μικρότερος 
δίσκος. 


Ερευνώντας τους υδρόβιους οργανισμούς 
ενός υγρότοπου, προσπάθησε να 
καταλάβεις την ποιότητα του νερού από την 
αφθονία ανθεκτικών ή ευαίσθητων στη 
ρύπανση ασπόνδυλων οργανισμών. . 


  
  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 





		30.Ποιότητα νερού Strofulia (color)

		31.Ποιότητα νερού (white1)

		32.Ποιότητα νερού (white2)






 
 
 
 


 


 
 


Φύλλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού  


Σελ. 68 για τα παιδιά 
 


Όνομα σχολείου: 


Ονομ/μο:   


 Τάξη: 
                 Αριθμός παιδιών: 
 


Ασχοληθήκαμε με το 
πρόγραμμα 


…. ώρες 
  Το πακέτο θα ήταν καλύτερο αν:   


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


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


  Η αγαπημένη μου δραστηριότητα:  


   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. 
 
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). 
 
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. 50 


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 


 
1 μισοφαγωμένο 
χλωρό φύλλο 


 


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 


2 διαφορετικοί 
πεσμένοι καρποί 


1 κομμάτι 
ξύλου σε 


αποσύνθεση 


1 αγκάθι  


 
1 πεσμένο κομμάτι 
φλοιού δέντρου 


 


 
2 ξεροί καρποί Άρκευθου 


(Θαμνοκυπάρισσου) 
Juniperus phoenicea 


1  ξερό 
(σύνθετο) 


φύλλο Σχίνου 
sPistacia lenti cus 





		50.Θήκη Strofulia (Β΄βάθμια) color

		51.Θηκη_Strofulias(Φύλλο_Λίμνης)_B

		52.Θηκη_Strofulias_(Φύλλο_Δάσους)_B



