


Τα προγράμματα του ΚΠΕ



Κερκίνη η λίμνη μας



Στις όχθες του ποταμού 
Στρυμόνα



Το μονοπάτι της Αλεπούς



Ήχος & Φύση



Παρέα με το Μάνο, το μαύρο Κορμοράνο



Το πρόγραμμα
Το μονοπάτι της Αλεπούς

Μια διαδρομή στο όρος Μπέλες 
(Κερκίνη)



Στόχοι του προγράμματος
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν τον ορεινό όγκο του Μπέλες.
• Να προβληματιστούν για τους ρόλους του δάσους.
• Να μάθουν για τον κύκλο του νερού στη φύση καθώς και
των άλλων στοιχείων.

• Να γνωρίσουν τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό το
οικοσύστημα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
τους.

• Να μελετήσουν τη βλάστηση.
• Να καταγράψουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.
• Να προβληματιστούν για την ανάγκη προστασίας των
δασών.



Πώς δημιουργήθηκαν τα βουνά



Τα πετρώματα

• ηφαιστειακά
• ιζηματογενή
• μεταμορφωμένα



Η βλάστηση στο βουνό



Η xλωρίδα και η πανίδα στο δάσος



Η γενναιόδωρη βελανιδιά



Μυρμήγκια και φυτά, αχώριστοι σύντροφοι



Το έδαφος, ένας κόσμος κάτω από τα φύλλα



Ο κύκλος του νερού



Γεννημένοι από το φως του ήλιου







Ο κύκλος του άνθρακα



Ο κύκλος του αζώτου



Θάνατος και αποσύνθεση



Αλυσίδες, δίκτυα & πυραμίδες







Το όρος Μπέλες ή Κερκίνη



Το μονοπάτι της Αλεπούς

Στη ρεματιά των 
Α. Ποροΐων



∆ραστηριότητες

1. Οι πρώτες εντυπώσεις
2. Υιοθετώ ένα δέντρο 
3. Μετρώ το ύψος του 
4. Μετρώ την περίμετρό του
5. Μετρώ την ηλικία του 
6. ∆ελτίο ταυτότητας δέντρου
7. Ο μαγικός κόσμος ενός θάμνου
8. Η ζωή κάτω από τις πέτρες
9. Βιολογικοί προσδιορισμοί
10. Γινόμαστε καλλιτέχνες



Ωφέλειες από το δάσος
• Το δάσος παράγει το απαραίτητο για τη ζωή μας 
οξυγόνο ενώ δεσμεύει το επικίνδυνο διοξείδιο του 
άνθρακα

• Μειώνει την ένταση του φωτός (απορροφά 
περισσότερο την ερυθρή ακτινοβολία) και 
δημιουργεί έτσι ένα πιο ευχάριστο και ξεκούραστο 
φωτοκλίμα

• Απορροφά και εξουδετερώνει διάφορες 
επιβλαβείς ουσίες (διοξ. άνθρακα, διοξ.θείου, 
σκόνη)

• Αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες μειώνοντας τις 
ψηλές κι αυξάνοντας τις χαμηλές και παρεμποδίζει 
το σχηματισμό δρόσου και πάχνης.

• Μειώνει την ένταση του ανέμου
• Μειώνει τους θορύβους
• Αυξάνει τις βροχές



• Συγκρατεί το νερό της βροχής και δεν το αφήνει να
πέφτει με δύναμη και να    διαβρώνει το έδαφος

• Ενισχύει τα υπόγεια νερά
• Βελτιώνει την ποιότητα του νερού ενεργώντας ως
μικροβιολογικό και φυσικό  φίλτρο

• Συγκρατεί το έδαφος και εμποδίζει τη διάβρωση
• Εμποδίζει την εξάτμιση του εδάφους και αυξάνει
την υγρασία του

• Εμπλουτίζει το έδαφος με θρεπτικά συστατικά
• Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την
προστασία, διατροφή και διατήρηση ζωικών
οργανισμών

• Παράγει σημαντικές ποσότητες ξυλείας και
δασικών προϊόντων

• ∆ημιουργεί ευνοϊκές  συνθήκες διατήρησης
διαφόρων φυτικών ειδών


