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Από το 1999 λειτούργησε στην Υπάτη τμήμα του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας - 
Υπάτης που από το 2003 όμως, λειτουργεί πια ως νέο 
ΚΠΕ Υπάτης. 

Χρηματοδοτείται για τη λειτουργία του από το 
Φθινόπωρο του 2005 κατά 75% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους, ενώ 
φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Υπάτης. 

Αναπτύσσει πολλαπλές δράσεις (σεμινάρια, 
ημερίδες, ίδρυση και συντονισμό δικτύων, τοπικές και 
διεθνείς συνεργασίες, προγράμματα Π.Ε., παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση) 
και στελεχώνεται από 5 εκπαιδευτικούς (3 Β/θμιας και 2 
Α/θμιας Εκπαίδευσης).

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις του είναι η 
εκπόνηση προγραμμάτων Π.Ε. για όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε σχολεία των νομών 
εμβέλειάς του κατά ποσοστό 60%, ενώ κατά 40% 
δέχεται σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Υπάτης για το σχολ. 
έτος 2007-2008:

Στυλιανός Συλεούνης, Μαθηματικός, Υπεύθυνος

Παναγιώτης Κουτμάνης, Βιολόγος, Αναπληρωτής υπευθύνου

Άγγελος Καζάς, Μηχ/γος, Μέλος Π.Ο.

Ευδοξία Σκούρα, Φ. Αγωγής, Μέλος Π.Ο.

ôÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ

«Το δασικό περιβάλλον της Οίτης» είναι από τα πρώτα 
προγράμματα που εκπονήθηκαν στο Κ.Π.Ε. Υπάτης και 
υλοποιείται εδώ και οκτώ χρόνια. 

Στόχος του προγράμματος είναι να έρθουν τα 
παιδιά σε επαφή με το δασικό περιβάλλον της 
περιοχής, να χρησιμοποιήσουν όλες τις αισθήσεις 
τους, να εξερευνήσουν, να παρατηρήσουν, να 
καταγράψουν, να μετρήσουν, να συσχετίσουν, να 
κρίνουν και να κατανοήσουν τέλος τις λειτουργίες 
του. Φυσικά επιδιώκουμε να αντιληφθούν οι μαθητές 
την αναγκαιότητα της προστασίας της φύσης, να 
αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και παράλληλα να 
αποκτήσουν γνώσεις και ευαισθησίες.

Η Οίτη, καθώς είναι ένα βουνό ιδιαίτερα πλούσιο 
σε χλωρίδα και πανίδα, μαγεύει τον επισκέπτη και 
κάθε φυσιολάτρη με τις πηγές της, τη βλάστησή της, 
τα λουλούδια της και γενικότερα την ποικιλόμορφη 
ομορφιά της. 
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   για τη λειτουργία του οικοσυστήματος

    την αλληλεξάρτηση των στοιχείων του

   τη δυναμική ισορροπία του

   τη συνεχή μεταβολή του

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από: 

Το θεωρητικό - γνωστικό μέρος, όπου τα παιδιά έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια σύντομη προβολή, για 
να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν, να κατανοήσουν, 
να προβληματιστούν. Στη συνέχεια συμπληρώνουν φύλλα 
εργασίας και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κάποια όργανα 
(πυξίδα, στερεοσκόπια, θερμόμετρα κ.λ.π.) αλλά όλα αυτά σε 
περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα το πρακτικό μέρος διαρκεί πολύ περισσότερο, 
καθώς πιστεύουμε ότι η βιωματική εκπαίδευση δίνει στα παιδιά 
περισσότερα ερεθίσματα και εμπειρίες, που τα βοηθάει να 
αφομοιώνουν τη γνώση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να 
μπορέσουν να καταλάβουν και στη συνέχεια να δημιουργήσουν 
και όχι απλά να επαναλάβουν. Για αυτό ανεβαίνουμε στο πεδίο, 14 
χιλιόμετρα πιο ψηλά από το Κέντρο, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, 
για όλες τις ηλικίες, μονοπάτι. Εκεί δάσκαλοι και παιδιά, 
χωρισμένοι σε ομάδες, προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε όλες 
μας τις αισθήσεις.
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êéóóá: ï óõììá÷ïó 
ôçò âåëáíéäéáó

Αναρωτιόμαστε πώς βρέθηκε μια βελα-
νιδιά μόνη της, ξεκομμένη, ανάμεσα στα 
έλατα.

Στο δάσος υπάρχει κάποιος που «φροντίζει» για αυτό αλλά 
όχι συνειδητά. Η κίσσα, το φθινόπωρο, διαλέγει μικρά βελα-
νίδια τα αποθηκεύει προσωρινά στον οισοφάγο της (μέχρι 
και 6 μαζί) και το μεγαλύτερο το κρατάει με το ράμφος της, 
για να τo κρύψει στο χώμα και μάλιστα αρκετά μακριά από 
τις βελανιδιές. Υπολογίζεται ότι κάθε φθινόπωρο μια κίσσα 
κρύβει 4.000 με 5.000 βελανίδια. Το χειμώνα ανακαλύπτει τα 
κρυμμένα βελανίδια ακόμη και κάτω από το χιόνι. Πολλά από 
αυτά όμως τα ξεχνάει, μένουν στη γη, φυτρώνουν και έτσι έχει 
πάλι τροφή, καθώς τσιμπολογά τα πρώιμα πράσινα φύλλα, 
όχι όμως το φυτό, που εξακολουθεί να μεγαλώνει φυσιολο-
γικά. Πολλά από τα κρυμμένα βελανίδια αποτελούν πολύτιμη 
τροφή για άλλα ζώα του δάσους, τη δύσκολη για αυτά περί-
οδο του χειμώνα.

Κατανοεί έτσι ο μαθητής την αλληλεξάρτηση του φυτικού και 
ζωικού βασιλείου μέσα σε ένα δάσος.

åëáôá & êåäñÁ: ìéá ðåñéåñãç ó÷åóç...

Γιατί βλέπουμε μικρά έλατα φυτρωμένα κάτω από τους κέδρους, τα πουρνάρια και τις 
λαδανιές; Γιατί δε βρίσκουμε μικρά έλατα στα ξέφωτα; 
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Πώς μεταφέρονται οι σπόροι των φυτών, 
των θάμνων και των δέντρων, όταν δεν 
τους μεταφέρουν οι κίσσες ή κάποια άλλα 
πουλιά ή ζώα (σκίουροι, ποντίκια); 

Κίσσα...

πια δέντρο, θα απλώσουν κλαριά προς όλα τα σημεία του 
ορίζοντα αναζητώντας περισσότερο φως και ύστερα από 
κάποιο χρόνο φυσικά θα «πεθάνουν», θα ξεραθούν. Φυσικά 
δε θα χαθούν αλλά θα καταλάβουν το διπλανό ξέφωτο, 
αφού μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς «βοήθεια», γιατί είναι 
σκληρά και ανθεκτικά.

Η εικόνα του δάσους σταδιακά αλλάζει, αφού μέσα σε κάποια 
χρόνια, τα  κέδρα θα αντικατασταθούν από ελατόδασος και 
για να γίνει αυτό «συνεργάζονται» σχεδόν όλα τα βιοτικά και 
αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος: δέντρα, αέρας, σπόροι, 
υγρασία, θάμνοι, πουλιά, μικροοργανισμοί.

Αντιλαμβάνονται έτσι οι μαθητές την αλληλεξάρτηση μέσα 
στο δάσος και παράλληλα συνειδητοποιούν ότι η εικόνα του 
δάσους δεν είναι στατική αλλά διαρκώς μεταβάλλεται χωρίς 
όμως να διαταράσσεται η ισορροπία του.

Φτάνοντας στο πεδίο εντοπίζουμε νεαρά έλατα μέσα και 
κάτω από τους κέδρους. Τα παιδιά παίρνουν χώμα από αυτό 
το σημείο και το συγκρίνουν με το χώμα που υπάρχει στα 
ξέφωτα. Διαπιστώνουν  ότι κάτω από τον κέδρο το χώμα 
είναι αφράτο και μαλακό (αποτέλεσμα της αποσύνθεσης 
των κεδροβελόνων), ενώ στα ξέφωτα πάρα πολύ σκληρό. 
Επιπλέον εκεί υπάρχει και περισσότερη υγρασία από τη σκιά 
που εξασφαλίζει ο κέδρος και ακόμη οι σκληρές βελόνες 
του κέδρου προστατεύουν τα νεαρά έλατα από τη βόσκηση 
(κυρίως από τα γίδια).

Συνήθως δημιουργείται εσφαλμένα η εντύπωση ότι το έλατο, 
που έχει πια μεγαλώσει, προφυλάσσει το μικρό αγκαθωτό 
θάμνο. Αντίθετα όλα έχουν ξεκινήσει από τον κέδρο. 

Τα μικρά έλατα, λοιπόν, βρίσκουν κατάλληλες συνθήκες 
για να μεγαλώσουν κάτω και μέσα στους θάμνους (κέδρα, 
πουρνάρια ακόμη και λαδανιές). Όταν όμως μεγαλώσουν και 
βγουν πάνω από τον κέδρο, θα τον σκιάσουν με τα κλαριά 
τους και σύντομα αυτοί οι θάμνοι, κάτω από το μεγάλο 

Οι πιο βαριοί σπόροι της καρυδιάς, της καστανιάς και της 
βελανιδιάς πέφτουν κατακόρυφα πάνω στο έδαφος και μόνο 
με πάρα πολύ ισχυρό άνεμο μπορεί να μεταφερθούν λίγο πιο 
μακριά. Αντίθετα οι πιο ελαφριοί σπόροι μεταφέρονται πολύ πιο 
εύκολα με τον άνεμο σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις. Κάποιοι 
σπόροι είναι εκ φύσεως διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μεταφέρονται εύκολα με τον αέρα, (γαϊδουράγκαθο, 
ραδίκι, αγράμπελη ή οι σπόροι των κωνοφόρων που φέρουν 
ξεχωριστό πτερύγιο). Αυτοί μπορεί να μεταφερθούν μέχρι και 
χιλιάδες μέτρα από το μητρικό φυτό. 

Οι σπόροι της ιτιάς και της λεύκας φέρουν θύσανο από 
τρίχες και μεταφέρονται σαν νιφάδες ακόμη και με ασθενή 
άνεμο. Άλλοι διαδίδονται κολλώντας στο τρίχωμα των ζώων 
με το αγκαθωτό τους περίβλημα, όπως η κολλητσίδα και ο 
τρίβολος. Κολλάνε στο τρίχωμα των ζώων και μπορούν να 
διανύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα στη ξηρά, 
πριν ξαναπέσουν στο έδαφος και φυτρώσουν. Υπάρχουν 
όμως και φυτά που χρησιμοποιούν ακόμη και το νερό για τη 
διάδοση των σπόρων τους. 
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Για αυτό φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια η τσαρτσάρα ή 
γερακότσιχλα (Turdus viscivorus) - από τη λατινική ονομασία 
του ιξού έχει πάρει και το όνομά της - που βρίσκει τον ιξό 
ιδιαίτερα νόστιμο και όλο το χειμώνα επιβιώνει τρώγοντας 
σχεδόν αποκλειστικά τους καρπούς του.

 Το στομάχι της τσαρτσάρας χωνεύει τη σάρκα του 
καρπού όχι όμως και τον σπόρο που τον εναποθέτει με 
τις “κουτσουλιές της” στο δέντρο. Ο σπόρος κολλάει στον 
κορμό και στα κλαριά, σιγά – σιγά αναπτύσσει μια μικρή 
ρίζα, για να παίρνει χυμούς από το δέντρο και εξελίσσεται 
σε ένα μικρό φυτό πάνω στο δέντρο. Η εμφάνιση του ιξού 
μάς δίνει την εντύπωση ότι τα έλατα υποφέρουν, ενώ στην 
πραγματικότητα η ύπαρξή του επηρεάζει μόνο τα γέρικα και 
άρρωστα δέντρα. 

Σήμερα η υπερβολική ανάπτυξη του ιξού εξασθενεί κυρίως 
τα ήδη αδύναμα έλατα, που γίνονται έτσι πιο ευάλωτα στις 
επιθέσεις μικροοργανισμών. Παλιότερα δε γινόταν κάτι τέτοιο, 
επειδή οι τσοπάνηδες γκρέμιζαν τον ιξό από τα έλατα καθώς 

åëáôá êáé éîïó

Πώς γίνεται και κάποια έλατα είναι 
φορτωμένα με ιξό, “μελά” για  τους 
ντόπιους (Viscum album ή κοινώς γκι) και 
κάποια άλλα δεν έχουν; Πώς 
μεταφέρονται οι σπόροι πάνω στο δέντρο 
αλλά και από το ένα δέντρο στο άλλο;

τον χρησιμοποιούσαν για ζωοτροφή και μάλιστα εξαιρετική. 
Στις μέρες μας όμως, καθώς οι τσοπάνηδες είναι ελάχιστοι 
και οι ζωοτροφές άφθονες, κανένας δεν ενοχλεί πια τον ιξό. 
Ενοχλούνται όμως τα έλατα και κάποια μπορεί να «χαθούν» 
εξαιτίας του. 

Με την ευκαιρία αναφέρουμε ότι ο ιξός ζει ημιπαρασιτικά, 
γιατί φωτοσυνθέτει για τον εαυτό του άρα δεν είναι παράσιτο, 
αλλά ταυτόχρονα δεν έχει ρίζες και για αυτό ποτέ δε θα τον 
βρούμε φυτρωμένο στο χώμα. 

Παλιότερα χρησιμοποιούσαν την ιξώδη ουσία του καρπού, 
ανακατεμένη με μέλι, για να κατασκευάζουν ιξόβεργες ή 
ξόβεργες με τις οποίες έπιαναν τα πουλιά.

Έτσι για μια ακόμη φορά διαπιστώνουν τα παιδιά τη 
μαγευτική αλληλεπίδραση των διαφόρων στοιχείων μέσα στο 
δάσος.

óõóôáäá äåíôñùí

Ποια είναι η θέση και η λειτουργία κάθε 
δέντρου μέσα σε μια συστάδα, πόσο 
ανταγωνίζονται και για ποιο λόγο, αλλά 
πότε και πώς βοηθιούνται μεταξύ τους;

Σε μια συστάδα δέντρων θα αντιληφθούμε τον ανταγωνισμό 
που εκδηλώνεται ανάμεσα στα δέντρα κυρίως για το φως του 
ήλιου αλλά και για το νερό και τα θρεπτικά συστατικά. Τα 
δέντρα της συστάδας έχουν σχεδόν το ίδιο ύψος ανεξάρτητα 
από την ηλικία τους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, 
εξασφαλίζοντας άπλετο φως από τον ήλιο.

Παρατηρώντας μια συστάδα θα κατανοήσουμε τις σχέσεις 
αλληλοβοήθειας που αναπτύσσουν τα δέντρα προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τα στοιχεία της φύσης, κυρίως τους ισχυρούς 
ανέμους αλλά και το υπερβολικό χιόνι. Τα μεσαία και συνήθως 
πιο αδύναμα δέντρα, προφυλάσσονται σε σχέση με όσα 
βρίσκονται στην άκρη, τα οποία είναι εκτιθεμένα περισσότερο 
στους ανέμους και στους χιονιάδες και για αυτό  σπάζουν και 
ξεριζώνονται συχνότερα. Σε αυτό το σημείο προκύπτει και το 
εξής ερώτημα; Θα βλάψουμε το δάσος εμείς οι άνθρωποι, αν 
κόψουμε δέντρα από τη συστάδα; 

Με την ευκαιρία θα μιλήσουμε για την αειφορική 
εκμετάλλευση του δάσους, ώστε όλες οι γενιές να μπορούν 
να παίρνουν τα προϊόντα του.

äåíôñá ìå
óôñáâï êïñìï
óôéó ðëáãéåó

Γιατί στραβώνει ο κορμός
μερικών δέντρων;

Κοιτώντας στην πλαγιά μπορούμε να διακρίνουμε τον 
κορμό ενός έλατου, ο οποίος από κάποιο σημείο και μετά 
να χωρίζεται σε δύο άλλους λεπτότερους κορμούς. Αυτό 
φυσικά σημαίνει ότι το δέντρο για κάποιους λόγους έχασε 
την κορυφή του, όταν έφτανε στο ύψος της διακλάδωσης και 
από εκεί και έπειτα εξελίσσεται «εις διπλούν». Η εξέλιξή του 
δηλαδή συνεχίστηκε αλλά το σημάδι έμεινε ανεξίτηλο. 

Σε κάποιο άλλο σημείο μπορούμε να εντοπίσουμε δέντρα 
στα οποία η βάση του κορμού είναι κυρτή και αυτό δείχνει ότι 
σε εκείνο το σημείο πέφτει πάρα πολύ χιόνι. Καθώς το χιόνι, 
που είναι πολύ βαρύ, γλιστράει προς την πλαγιά, παρασέρνει 
και λυγίζει μαζί και το μικρό δεντράκι. Σπανιότερα μπορούμε 
να δούμε δέντρα ξεριζωμένα, τα οποία να έχουν πέσει 
κάτω στη γη αλλά να εξακολουθούν να ζουν. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η κορυφή τους με ιδιαίτερο κόπο στρέφεται 
προς τον ουρανό για να συνεχίσει τη ζωή της. 

Σε ένα δάσος όμως ο κανόνας είναι τα περισσότερα δέντρα 
να έχουν τα κλαδιά τους μόνο προς τον ανήφορο και αυτό το 
οφείλουν κατά κανόνα στον δυνατό άνεμο που τα παρασέρνει 
προς τα πάνω.
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Κάθε κουφάλα ενός γέρικου ή ξερού δέντρου είναι μια περιζήτητη κατοικία αρκεί να μην 
έχει υγρασία. Όλοι θέλουν μια στεγνή και ευρύχωρη φωλιά. Ο χουχουριστής, ο γκιώνης, ο 
δεντροτσοπανάκος, οι παπαδίτες αλλά και ένας σκίουρος θα καταφύγουν σε μια τέτοια κουφάλα. 
Οι νυχτερίδες και διάφορα μικρά πουλιά, όπως ο καλόγερος μπορούν να επιβιώσουν και σε πιο 
μικρές. Άλλα πάλι ζωάκια καταφεύγουν σε στενές σχισματιές, γιατί εκεί υπάρχει πολλή υγρασία 
και έτσι δεν κινδυνεύουν από αφυδάτωση αλλά παράλληλα βρίσκουν και άφθονο φαΐ με τους 
μύκητες. Αγαπημένος επισκέπτης των νεκρών - ξερών δέντρων είναι και ο δρυοκολάπτης. 
Για να βρει σκουλήκια, να τραφεί και να φωλιάσει ανοίγει πολλές τρύπες αλλά τελικά εκείνος 
χρησιμοποιεί μόνο μία, όταν πρόκειται να ζευγαρώσει και αυτήν μόνο αποτελειώνει. Οι άλλες 
τρύπες τελικά θα χρησιμοποιηθούν ως κατοικία από άλλα ζώα.

ÊÏÕÖÁËÁ:
êáôáöõãéï ãéá 
ðïëëïõó 

Κελαηδούν τα αρσενικά για να διατηρήσουν το χώρο 
που έχουν καταλάβει, να προσελκύσουν κάποιο θηλυκό για 
να ζευγαρώσουν κυρίως την άνοιξη και στη συνέχεια να 
απομακρύνουν τους ανταγωνιστές από την επικράτειά τους, 
όπου κυνηγούν για να ταΐσουν τα μικρά τους. Παράλληλα 
αναφέρουμε πως η ίδια ανάγκη εκδηλώνεται σε άλλα είδη. Στα 
ελάφια και στα αγριόγιδα παρατηρείται ο ανταγωνισμός των 
αρσενικών με μάχες και χτυπήματα, τα σαρκοφάγα θηλαστικά 
όπως οι λύκοι, οι αλεπούδες και οι αρκούδες σημαδεύουν 
την περιοχή τους με τη μυρωδιά τους (ούρα, περιττώματα, 
ούρλιασμα, τρίψιμο στους κορμούς), οι βάτραχοι, οι γρύλοι 
και τα τζιτζίκια σημαδεύουν την περιοχή τους και προσελκύουν 
τα θηλυκά με φωνές και άλλους ήχους και κάποια άλλα, όπως 
οι πυγολαμπίδες, με οπτικά σήματα. 

Βλέποντας κάποια άρρωστα ή ξερά 
δέντρα, αναρωτιόμαστε από ποιους 
κινδύνους απειλείται το δάσος.

Επιτίθενται στα δέντρα έντομα φλοιοφάγα, ξυλοφάγα 
και φυλλοφάγα και μικροοργανισμοί, προσβάλλουν τα πιο 
αδύναμα φυτά στο δάσος και στο τέλος τα ξεραίνουν. Τα 
στοιχεία της φύσης, όπως ο άνεμος, το χιόνι, ο πάγος, οι 
κεραυνοί, όταν είναι υπερβολικά έντονα, μπορεί επίσης 
να επηρεάσουν θανάσιμα ένα δέντρο και να προξενήσουν 
καταστροφές στο δάσος.

Ιδιαίτερα απειλητική όμως για το δάσος είναι η έλλειψη 
νερού και η παρατεταμένη ξηρασία.

äåíôñá áññùóôá
êáé îåñá

Τι μπορεί να κρύβει μια κουφάλα και ποια ζώα βρίσκουν 
καταφύγιο;

Από τους δακτύλιους θα μπορούσαμε να καταλάβουμε αρχικά την ηλικία του δέντρου. Συνήθως ο ρυθμός είναι να σχηματίζεται κάθε 
χρόνο ένας δακτύλιος. Ο ευρύς δακτύλιος δείχνει ότι το δέντρο αναπτύχθηκε καλά εκείνο το έτος, άρα είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, 
ενώ ο στενός σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες επιβράδυναν την ανάπτυξή του. 

Ομοιόμορφοι δακτύλιοι σημαίνουν ομοιόμορφη ανάπτυξη και αυτό συνήθως συμβαίνει σε δέντρα που μεγαλώνουν σε ανοικτό και 
απάνεμο μέρος. Πλατύτεροι επίσης είναι οι δακτύλιοι προς την πλευρά του φωτός. 

Από τους ετήσιους δακτύλιους μπορούμε ακόμη να πληροφορηθούμε για το ποια ήταν η θέση του δέντρου στη συστάδα, αν κάποια 
φωτιά ή ένας ασυνήθιστα ισχυρός πάγος το έπληξε κάποια στιγμή της ζωής του. 

Ακόμη μπορούμε χρησιμοποιώντας μια μετροταινία να βρούμε την ηλικία ενός δέντρου, γιατί η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι τα 
δέντρα στις εύκρατες περιοχές προσθέτουν κάθε χρόνο στον κορμό τους 2,5 εκατοστά. Εάν διαιρέσουμε τη συνολική επιφάνεια του 
κορμού σε ύψος περίπου 1,5 μ. από το έδαφος, θα βρούμε την ηλικία του δέντρου αυτού. Ας σημειωθεί όμως ότι όλα τα δέντρα δεν 
ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης. 

êïììåíïé êïñìïé:
ðëçñïöïñéåó áðï 
ðñùôï ÷åñé

Τι είδους πληροφορίες μπορούν 
όμως να μας δώσουν;

¹÷ïé óôï äáóïó

Γιατί τα πουλιά κελαηδούν ή έχουν ιδι-
αίτερη συμπεριφορά την άνοιξη κυρίως 
και λιγότερο τον υπόλοιπο χρόνο;
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ÂÑÕÁ êáé ËÅÉ×ÇÍÅÓ

Τι σημαίνει για το δασικό οικοσύστημα αλλά και για άλλα χερσαία οικοσυστήματα η 
ύπαρξη βρύων και λειχήνων;

Εξηγούμε στα παιδιά ότι οι λειχήνες είναι μύκητες και κύτ-
ταρα από φύκη μαζί. Τα φύκη τρέφουν τους μύκητες με τα 
προϊόντα της φωτοσύνθεσης, οι μύκητες αποικοδομούν τη 
νεκρή οργανική ύλη και επαναφέρουν τα ανόργανα συστα-
τικά, για να τραφεί ο λειχήνας. Αυτό το δίδυμο είναι φοβερά 
επιτυχημένο και ανθεκτικό σε μεγάλα κρύα και ξηρασίες. 
Ζουν σαν επίφυτα πάνω σε δέντρα, θάμνους, βράχους ή 
και πάνω στο έδαφος από τις παραλιακές ως τις ψηλότερες 
ορεινές περιοχές και είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στην ατμο-
σφαιρική ρύπανση. 

Ο αριθμός των λειχήνων πάνω στα δέντρα είναι συνήθως 
καλός δείκτης για την έκταση της ρύπανσης του αέρα. Στις 
αρκτικές περιοχές είναι η κύρια τροφή για τους τάρανδους. 
Σε κάποιες χώρες μερικοί λειχήνες είναι εδώδιμοι, όπως 
το είδος Λεκάνορα η εδώδιμος (Lecanora esculenta) που 
θεωρείται το «μάννα των Εβραίων» της Αγίας Γραφής.

Εδώ θα μάθουμε για την αποσύνθεση της οργανικής 
ύλης που πέφτει στο έδαφος και το σημαντικότατο ρόλο 
που παίζουν οι μικροοργανισμοί. Παρατηρούμε από κοντά 
ένα μισοσαπισμένο δέντρο, για να δούμε πως τα ξυλοφάγα 
σκουλήκια αρχίζουν να ροκανίζουν λαγούμια στα νεκρά 
κομμάτια ξύλου και αφήνουν στρογγυλές τρύπες εξόδου, 
όταν ενηλικιώνονται και πετούν μακριά. Θα δούμε επίσης 
μύκητες, οι οποίοι αρχίζουν σαν λεπτές άσπρες κλωστές μέσα 
στο ξύλο (ξεκινώντας από τις υγρές ρίζες ή από σπασμένα 
κλαδιά που επιτρέπουν στη βροχή να μουλιάσει το ξύλο) και 
η ύπαρξή τους γίνεται αισθητή από τον καρπό του μύκητα 
(μανιτάρι) που φυτρώνει δίπλα και πάνω στον κορμό. 

Οι μύκητες (μανιτάρια, ίσκες) αναπτύσσονται στο υγρό 
και νεκρό ξύλο και το αποσυνθέτουν. Άλλα ζωάκια, όπως 
ξυλόψειρες και γυμνοσάλιαγκες, καταβροχθίζουν τους 
μύκητες και αυτά με τη σειρά τους καταβροχθίζονται από 
αρπακτικά σκαθάρια και σαρανταποδαρούσες. Μια μικρή 
αλλά σημαντική τροφική αλυσίδα αναπτύσσεται στα νεκρά 
δέντρα. 

Σιγά – σιγά το μισοσαπισμένο δέντρο θα πέσει στη γη και 
θα αρχίσουν να το τρώνε και άλλα ζωάκια, όπως ψείρες, 
μυρμήγκια κ.τ.λ. Το πεσμένο δέντρο, με την υγρασία του 
εδάφους, διαλύεται, σαπίζει και σκορπίζει σαν χώμα, εύφορο, 

ðåóìåíá äåíôñá êáé óáðéïé êïñìïé.
åéíáé ãéá ðåôáìá;

Πώς το νεκρό ξύλο και η υπόλοιπη οργανική ύλη που πέφτει στο έδαφος σταδιακά 
γίνεται χώμα; 

πολύ θρεπτικό, αφράτο, πορώδες και πλούσιο σε θρεπτικά 
συστατικά. Μαζί αποσυντίθενται τα φύλλα και οι βελόνες που 
πέφτουν κάθε χρόνο, καρποί που παράπεσαν, τα υπολείμματα 
κλαδιών, ξύλου και ριζών καθώς και τα εκκρίματα, απορρίμματα 
και υπολείμματα των ζωικών οργανισμών.

Επιπλέον είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ένας 
τεράστιος κορμός, που είναι πεσμένος, θα αφήσει ελεύθερο 
χώρο να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν νέα δέντρα και να 
ανανεωθεί έτσι το δάσος, ταυτόχρονα όμως και ο ίδιος θα 
γίνει κατοικία και τροφή για ένα σωρό πλάσματα του δάσους 
που δε γεμίζουν το μάτι μας (μύκητες, βακτήρια, ακάρεα, 
σκουλήκια, μυρμήγκια).

Όλα αυτά ονομάζονται αποσυνθέτες ή αποικοδομητές ή 
σαπροτρόφοι και χωρίς αυτούς ο πλανήτης μας θα ήταν ένα 
απέραντο νεκροταφείο φυτών και ζώων.

Ένα δάσος θα ζήσει χωρίς ελάφια και αγριογούρουνα. 
Χωρίς μικροοργανισμούς και αποσυνθέτες όμως, είναι 
σίγουρο ότι κάποτε θα πεθάνει!

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως η φύση βρίσκεται σε διαρκή 
μεταβολή αλλά και ότι από μόνη της διατηρεί την ισορροπία 
της. 

Τα βρύα είναι μικρά πράσινα φυτά, χωρίς εξειδικευμένους 
ιστούς, που φυτρώνουν σε υγρές και σκιερές θέσεις. Είναι τα 
γνωστά μας μούσκια ή μούσκλια. Τα βρίσκουμε κυρίως στις 
πέτρες, στα δέντρα, στους βράχους ακόμη και στα ρυάκια. 
Το μέγεθός τους φτάνει τα λίγα εκατοστά του μέτρου και 
είναι φυτά φωτοσυνθετικά (έχουν χλωροφύλλη). Βρύα και 
λειχήνες είναι πολύ σημαντικά από οικολογική άποψη, γιατί 
είναι από τους πρώτους εποικιστές των γυμνών εδαφών και 
των βράχων. Συγκρατούν το νερό, προστατεύουν το έδαφος 
από τη διάβρωση και προσφέρουν δικά τους οργανικά υλικά 
μετά το θάνατό τους, που δημιουργούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την επιτυχή εγκατάσταση βιοκοινωνιών. 
Γενικότερα η ύπαρξη τους είναι δείγμα υγείας ενός οικοσυ-
στήματος.

Βρ
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é÷íç, öôåñá êáé 
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Τι είδους πληροφορίες μπορούμε να πά-
ρουμε από κάποια ίχνη που θα συναντή-
σουμε στο δάσος; 

Είναι πολύ πιθανό να διακρίνουμε ίχνη από πουλιά ή ζώα 
στο χώμα, στο χιόνι ή και στη λάσπη καθώς και περιττώματα, 
κουτσουλιές, αποφάγια, σκαψίματα στο έδαφος, φτερά, τρίχες 
κλπ. Τα πιο πολλά ζώα, και κυρίως τα θηλαστικά, δεν τα 
βλέπουμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν από τα ίχνη τους 
που είναι διαφορετικά για κάθε ζώο. Ακόμη, όλα σχεδόν τα 
ζώα αφήνουν σημάδια από αυτά που τρώνε. Για παράδειγμα 
τα φαγωμένα κουκουνάρια κάτω από τα πεύκα δείχνουν ότι 
εκεί υπάρχουν σκίουροι. Ανάλογα με τα σημάδια που έχει ένα 
φουντούκι ή ένα καρύδι, μπορείς να καταλάβεις το είδος του 
ζώου που το έφαγε.

Αυτό δεν είναι κάτι που μαθαίνεται από τη μια μέρα στην 
άλλη και στην ουσία δεν υπάρχει μια μοναδική απάντηση σε 
ό,τι βλέπουμε. Με τον καιρό μαθαίνουμε πώς να ερμηνεύουμε 
αυτά που βλέπουμε στην ύπαιθρο. 

Εξυπακούεται πως χρειάζεται αρκετή γνώση και εμπειρία 
από κάποιον, για να οδηγήσει σωστά τα παιδιά σε αυτή τη 
γοητευτική περιπέτεια. 

 Μερικά είδη μανιταριών αποτελούν μια πολύ εύγευστη και 
θρεπτική τροφή, άλλα πάλι είναι παραισθησιογόνα και άλλα 
πολύ επικίνδυνα και δηλητηριώδη. Αποτελούν γευστικότατη 
τροφή για τα γίδια, τις χελώνες, τους ασβούς, τους λαγούς, τα 
ζαρκάδια, τα πρόβατα, τους σκίουρους, τις αρκούδες αλλά και 
για τους ανθρώπους.

Εξηγούμε με την ευκαιρία αυτή στα παιδιά ότι μαζεύουμε 
μανιτάρια στο δάσος για τροφή, μόνο τα είδη εκείνα που 
γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα τα χαρακτηριστικά 
τους. Η παραμικρή αμφιβολία είναι λόγος απόρριψής τους. 
Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπιστεύεται 
κανείς δοξασίες και γενικεύσεις που όχι μόνο δεν ισχύουν, 
αλλά μπορεί να αποβούν μοιραίες. Λένε π.χ. πως τα μανιτάρια 
που είναι «βρακωμένα», έχουν δηλ. δαχτυλίδι στο πόδι τους, 
μπορούμε να τα φάμε. Λάθος μεγάλο, γιατί αυτό μπορεί 
να συμβαίνει με τα «αγαρικά», τα άσπρα μανιτάρια που 
αγοράζουμε, συμβαίνει όμως και στην «amanita falloides», το 
πλέον δηλητηριώδες και θανατηφόρο μανιτάρι και στον τόπο 
μας. 

Με την ευκαιρία αυτή θα μιλήσουμε στα παιδιά για τους 
μύκητες και το ρόλο που επιτελούν στο δασικό οικοσύστημα. 

Επειδή παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από τα φυτά 
ταξινομούνται σε ένα τρίτο βασίλειο ανάμεσα στο φυτικό και 
ζωικό. 

Στερούνται χλωροφύλλης και αδυνατούν να συνθέσουν 
οργανικές ενώσεις. Αντί να χρησιμοποιούν το φως για να 
παράγουν την τροφή τους, απορροφούν θρεπτικές ουσίες 
από ζωντανούς  ή νεκρούς οργανισμούς με ένα δίκτυο 
λεπτών τροφικών νημάτων και επιτελούν σημαντικότατο ρόλο 
στην αποικοδόμηση της νεκρής οργανικής ύλης.

Τα μανιτάρια (καρπόσωμα) είναι το ορατό μέρος του 
μύκητα  και σε αυτά σχηματίζονται τα σπόρια, με τα οποία 
πολλαπλασιάζεται ο μύκητας. Δεν είναι το κύριο μέρος των 
μυκήτων. Ο πραγματικός μύκητας είναι μέσα στο έδαφος ή 
στις κοπριές ή μέσα στο ξύλο ενός δέντρου.

ìáíéôáñéá:
ðáñáìõèåíéïó ðáñåîçãçìåíïó êïóìïó

Ίχνη αγριογούρουνου

Ίχνη σκαντζόχοιρου
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ï ñïëïó ìáó óôç 
æùç åíïó äáóïõó...

ïñåéíá äáóç

Στον ελλαδικό χώρο έχουμε τρία είδη ορεινών δασών. 
Ανάλογα με το έδαφος, το υψόμετρο και το τοπικό 
μικροκλίμα μπορούμε να διακρίνουμε δάση κωνοφόρων 
(έλατα, μαυρόπευκα, ρόμπολα), δάση φυλλοβόλων (κυρίως 
βελανιδιές και οξιές) και μικτά δάση, αποτελούμενα και από 
κωνοφόρα και από φυλλοβόλα. Στην Οίτη συναντάμε και τα 
τρία είδη δάσους.

Τα δέντρα σε όλες τις περιπτώσεις των ορεινών δασών 
φυτρώνουν σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μέτρα και 
φτάνουν μέχρι τα 2000 μέτρα.

Επισημαίνουμε εδώ και τους κινδύνους που απειλούν τα είδη 
δασών. Τα ελατοδάση για παράδειγμα απειλούνται κυρίως από 
τη βόσκηση του υπωρόφου από τα γίδια, γιατί έτσι σταματά η 
φυσική αναγέννηση του δάσους. Δεν κινδυνεύουν τόσο από 
πυρκαγιές, γιατί ψηλά βρέχει πιο συχνά το καλοκαίρι και έχει 
αρκετή υγρασία. Αντίθετα τα φυλλοβόλα δάση, κυρίως της 
βελανιδιάς, κινδυνεύουν κυρίως από τη φωτιά, το ξεχέρσωμα 
και τη βόσκηση. 

Όλα τα είδη των δασών είναι πολύ σημαντικά και για αυτό 
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και προστασία. 

Τα ορεινά δάση σήμερα ακολουθούν μια πορεία ανοδική, 
μια πορεία καλυτέρευσης, καθώς τα ορεινά χωριά έχουν 
ερημώσει και η ανθρώπινη παρουσία έχει περιοριστεί 
σημαντικά. Το δάσος εξελίσσεται έτσι μόνο του. 

Για να συνεχιστεί όμως αυτό απαιτείται λογική εκμετάλλευση 
των ορεινών δασών και περιορισμός των μεθόδων εντατικής 
ξύλευσης. Την ανόρθωση των ορεινών δασών πρέπει να τη 
βοηθήσουν ιδιαίτερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη 
διαχείρισή τους.

Στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν πολλά παραδείγματα κακής 
διαχείρισης. Υπάρχουν δάση τα οποία κυριολεκτικά έχουν 
μετατραπεί σε πάρκα αναψυχής. Όταν στο δάσος δεν έχει 
μείνει κανένα παλιό δέντρο με λίγο σάπιο ξύλο, με κάποια 
κουφάλα, για να κρυφτεί κάποιο ζώο, αυτό το πράγμα έχει 
καταντήσει άχρηστο για την άγρια ζωή. Μπορεί να είναι 
καλό στο μάτι, γιατί στον άνθρωπο αρέσει να βλέπει ανοικτό 
υπώροφο κάτω, αλλά η διαχείριση αυτού του δάσους από 
οικολογική πλευρά είναι κάκιστη. 

Οι άνθρωπος και οι δραστηριότητές του είναι αυτά που 
έχουν προκαλέσει και προκαλούν τα μεγαλύτερα προβλήματα 
στα δασικά οικοσυστήματα. Πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη ξύλευση, 
ξεχερσώσεις, καταπατήσεις, εξορύξεις, όξινη βροχή, 
παράνομο κυνήγι, μαζικός τουρισμός είναι μερικές από τις 
αιτίες υποβιβασμού των δασικών περιοχών και βιοτόπων.   

ï áíèñùðïó êáé  
ôá ðñïâëçìáôá 
ðïõ ðñïêáëåé

óêïõðéäéá

Έχουν θέση στην ομορφιά του δάσους;

Βλέποντας ίσως κάποια σκουπίδια (ανακυκλώσιμα και 
μη) προβληματιζόμαστε με τα παιδιά για αυτά που εμείς οι 
άνθρωποι απερίσκεπτα πετάξαμε. Αρχικά βέβαια η εικόνα 
και μόνο των σκουπιδιών είναι αποκρουστικά αντίθετη 
προς το όμορφο δασικό περιβάλλον και άσχημη για κάθε 
καλοπροαίρετο επισκέπτη. Εάν προσθέσουμε και τον κίνδυνο 
να προκληθεί ανάφλεξη στο χώρο των σκουπιδιών και να 
προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά από μια πυρκαγιά στο δάσος, 
τη ρύπανση που προκαλούν στο περιβάλλον και τη μόλυνση 
των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, τότε τα παιδιά αλλά 
και εμείς θα δούμε με άλλο μάτι την προστασία της φύσης και 
των δασικών περιοχών. 



åíáó äñïìïó

Μας εξυπηρετεί αλλά …

Ôï êïíôéíï ìáó... áãíùóôï äáóïó
bum - Βίσκον το λευκόν ή κοινώς γκι) και κάποια άλλα δεν έχουν; Πώς 
Δέντρα, θάμνοι, φυτά και ζώα που ζουν...  δίπλα μας

Καλό είναι να γνωρίζουμε λίγα πράγματα γι΄ αυτά, πιθανώς 
ονομασίες, διάφορες χρήσεις και κάποιους μύθους που 
μπορεί να διασώζονται. Ιδιαίτερη σημασία έχει να γνωρίζουμε 
επίσης τη μορφολογία του βουνού μας (Οίτη) καθώς και 
την ποικιλομορφία του, όσον αφορά στη χλωρίδα και στην 
πανίδα του.

Μέχρι τα 700 μέτρα περίπου συναντάμε κυρίως είδη της 
μεσογειακής μακίας (πουρνάρια, κουμαριές, μυρτιές, μέλεγους, 
κουτσουπιές, γάβρους, οστριές και βελανιδιές). Λίγο πιο ψηλά 
και μέχρι τα 1800 μέτρα συναντάμε κυρίως την κεφαλληνιακή 
ελάτη και σε λίγα μέρη υπάρχουν κάποιες συστάδες από 
μαυρόπευκα. Ανάμεσά τους θα βρούμε ίταμο, σφενδάμι, 
αρκουδοπούρναρο, αγριοκορομηλιές, αγριοτριανταφυλλιές, 
κράταιγο κ.λ.π. Σε κάποια ρέματα θα βρούμε πλατάνια, λίγο 

πιο ψηλά ιτιές και  χαμηλότερα πικροδάφνες. Το βουνό μας 
επίσης είναι διάσπαρτο από βότανα και φυτά, αρωματικά και μη. 
Φασκόμηλο, μέντα, αγριοδυόσμο, μελισσόχορτο, τσάι, ρίγανη. 
Την άνοιξη δε, στολίζεται από ένα πλήθος αγριολούλουδων, 
όπως ανεμώνες, καλέντουλες, κρόκους, ελλέβορο (σκάρφη), 
νεραγκούλες, βιόλες, πρίμουλες, νάρκισσους, καμπανούλες, 
ορχιδέες, κόκκινους κρίνους και φυσικά με το ενδημικό, τη 
«Βερονίκη της Οίτης». 

Στις αγκαλιές του φωλιάζει ένα πλήθος πουλιών (γεράκια, 
κιρκινέζια, γκιώνηδες, μπούφοι, αετομάχοι κ.λ.π.), ερπετών 
και αμφιβίων (οχιές, τρίτωνες) αλλά και ζώων (ζαρκάδια, 
λύκοι, αλεπούδες, αγριογούρουνα, κουνάβια, ασβοί, βίδρες 
και φυσικά το πανέμορφο αγριόγιδο). 

Φυσικά χρησιμοποιήσαμε ένα δρόμο για να φτάσουμε 
στο πεδίο. Ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για το πόσο σκόπιμο 
είναι να διανοίγονται δρόμοι μέσα στο δάσος, ποιους 
εξυπηρετούν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μια διάνοιξη. 

Βασική προϋπόθεση είναι ο σοβαρός σχεδιασμός, ώστε να 
ανοίγονται δρόμοι μόνο εκεί, και όταν υπάρχει πραγματική 
ανάγκη.  Σημαντικό είναι το μέγεθος των δασικών δρόμων, 
καθώς οι μεγάλοι άξονες κάνουν εύκολη την πρόσβαση 
στα ευαίσθητα οικοσυστήματα και φυσικά πάντα ελλοχεύει 
ο κίνδυνος καταστροφής τους από απαίδευτους και 
ανενημέρωτους επισκέπτες.

Επίσης η χρήση μεγάλων μηχανημάτων επιφέρει ισχυρές 
επεμβάσεις καθώς αλλοιώνει τα γεωμορφολογικά στοιχεία, 
ενισχύει τα φαινόμενα διαβρώσεων και καταστρέφει τη 
βλάστηση σε μεγάλη έκταση. Ειδικά οι ορεινοί και ημιορεινοί 
δρόμοι την περίοδο του χειμώνα λειτουργούν ως οχετοί 
απαγωγής των ομβρίων υδάτων και ενισχύουν τα πλημμυρικά 
φαινόμενα.
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Φευγοντας απο το δασοσ
τα παιδια μπορει να θυμουνται

κατι απο οσα ακουσαν, 
ειδαν και αγγιξαν

σιγουρα ομωσ θα εχουν...

...χαρεί το περπάτημα στο μουσκεμένο χώμα του δάσους,

 ...νιώσει  την ανάσα του,

   ...τυλιχτεί στην ομίχλη του,

   ...μυρίσει τις μοσχοβολιές του,

    ...αφουγκραστεί τους ψιθύρους του, 

     και τότε ποιος ξέρει…, μπορεί και να δούμε

      τα πράγματα και τον τρόπο της ζωής μας 

           λίγο αλλιώτικα!

ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ,

ΕΑΝ ΜΑΘΟΥΜΕ ΟΤΙ…

 10 στρέμματα δάσους παράγουν 10 με 
12 τόνους οξυγόνο το χρόνο.

 5 μεγάλα δέντρα παράγουν οξυγόνο που 
χρειάζεται ένας άνθρωπος το χρόνο.

 10 στρέμματα έλατα απορροφούν σε ένα 
χρόνο 250 κιλά SO2 και άλλα οξείδια.

 1 εκατομμύριο νέα  δέντρα  φυτρώνουν 
ανά 10 τ. χλμ. κάθε χρόνο στα δάση. Στο τέλος 
ενηλικιώνονται μόνο 100 από αυτά.

 Ένα ποντίκι καταναλώνει σε ένα χρόνο 
τροφή (ρίζες, καρπούς) όσο 274 φορές το 
βάρος του. Ένα ζευγάρι ποντικών σε ένα 
χρόνο γίνονται 6000, εάν δεν ενοχληθούν. 

 Μια ενήλικη αλεπού τρώει κάθε βράδυ 
30-40 ποντίκια!!! 

Η Ελλάδα έχει πάνω από:
6000 είδη ανώτερων φυτών, 110 είδη 

θηλαστικών, 410 διαφορετικά είδη πουλιών, 
50 είδη ερπετών, 16 είδη αμφιβίων.

Από αυτά 742 φυτά, 2 θηλαστικά, 7 ερπετά 
και 3 αμφίβια είναι ενδημικά της χώρας μας, 
ζουν δηλαδή αποκλειστικά και μόνο στη χώρα 
μας. 

Στη φύση υπάρχουν αρκετά αγαθά για όλους, όχι όμως αρκετά για την απληστία όλων.
                                                    ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ

Από τη φύση μπορούμε να πάρουμε μόνο όσα 
εκείνη μπορεί και είναι διατεθειμένη να μας δώσει. 
Αλλιώς δημιουργούμε χρέη τα οποία θα πρέπει να 
πληρώσουμε με πολύ υψηλό τόκο. Η φύση δείχνει 
μεγάλη απλοχεριά, όταν τη μεταχειριζόμαστε σωστά, 
αλλά είναι ο χειρότερος τοκογλύφος, όταν κάνουμε 
κατάχρηση των δυνατοτήτων της. 
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