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Φίλοι μαθητές,
Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γρεβενών. Δημιουργήσαμε 
αυτό το τετράδιο εργασιών για να συμβάλλουμε από τη θέση που βρισκόμαστε, στη 
μελέτη των μακρομυκήτων της πατρίδας μας. Η προσέγγιση του προγράμματος μέσω 
αυτής της διαδικασίας στοχεύει στην ανάπτυξη της συλλογικότητας, της βιωματικής 
δράσης, της ερευνητικής διάθεσης και της ομαδικότητας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το τετράδιο που κρατάτε στα χέρια σας σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη, για το πρόγραμμα: «Ο θαυμαστός μικρόκοσμος των μανιτα-
ριών». Προσδοκούμε λοιπόν, να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στον σχεδιασμό-
εκπόνηση-υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Κριτήρια για την επιλογή του θέματος είναι η σπουδαιότητα του ρόλου των μυκήτων 
στην προστασία, ισορροπία και αειφορία του οικοσυστήματος, η ιδιαίτερη  διατροφική 
τους αξία, η  συμβολή τους στην τοπική οικονομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
νομού Γρεβενών ως μανιταρότοπου.

Στόχοι του προγράμματος
Μέσα από το «Θαυμαστό μικρόκοσμο των μανιταριών» στοχεύουμε ώστε οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν και να ερευνήσουν το βασίλειο των μυκήτων μέσα από μια σειρά   
 ομαδικών, συμμετοχικών και διαλογικών δραστηριοτήτων
• Να ανακαλύψουν τη ζωτική σημασία των μυκήτων στην ισορροπία και αειφορία   
 των οικοσυστημάτων
• Να εντοπίσουν τη σχέση των μυκήτων με τη λαϊκή παράδοση καθώς επίσης και την  
 επίδρασή τους στην τοπική οικονομία
• Να προσεγγίσουν βιωματικά, με ερευνητική διάθεση τη φύση, να παρατηρήσουν,   
 να αγγίξουν, να μετρήσουν…
• Να αναπτύξουν ικανότητες καλαισθησίας, δημιουργικής φαντασίας, κριτικής   
 σκέψης

Ευελπιστούμε ότι «O θαυμαστός μικρόκοσμος των μανιταριών», προσφέροντάς μας 
την ευκαιρία να πλησιάσουμε τη φύση με σεβασμό και να γνωρίσουμε τα μυστικά 
της, θα μας διδάξει στρατηγικές με στόχους την ανακύκλωση, τη συμβίωση και την 
αειφορία, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργό μας συμμετοχή στην αειφορική διαχείριση 
του περιβάλλοντος.
 

Για την Παιδαγωγική Ομάδα 
Η Υπεύθυνη Λειτουργίας Κ.Π.Ε. Γρεβενών

Ειρήνη Ντόνα
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Είμαστε  η  Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου

 
που αποτελείται από τους:

Επισκεφθήκαμε το Κ.Π.Ε. Γρεβενών στo πλαίσιo του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

«Ο θαυμαστός μικρόκοσμος των μανιταριών»  στις

ημέρα

Η περιοχή δραστηριοτήτων είναι

και το αντικείμενο δραστηριότητας

Ο/Η  εκπαιδευτικός του Κ.Π.Ε. που μας συνόδευσε ήταν ο/η

Το όνομα της ομάδας είναι:

ο θαυμαστος μικροκοσμος των μανιταριων φυλλο εργασιασ 1
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κεντρο περιβαλ λοντικησ εκπαιδευσησ γρεβενων

Ποια είναι τα μέρη
του μανιταριού;

Οι Βασιδιομύκητες έχουν συνήθως σχήμα ομπρέλας, 
χωνιού, κοραλλιού, βελόνας, σφαίρας, ροπάλου κ.α., 
ενώ οι Ασκομύκητες έχουν συνήθως σχήμα κυπέλ-
λου, σέλας, κυψέλης, βολβού, πατάτας κ.α. Μια 
τυπική μορφή Βασιδιομυκήτων αποτελεί το παρα-
κάτω σχήμα ομπρέλας. 

Συμπλήρωσε τα αντίστοιχα πλαίσια με τα μέρη του 
μανιταριού, όπως φαίνονται στην εικόνα. 

φυλλο εργασιασ 2

     



Παρατηρώ και καταγράφω  
τα χαρακτηριστικά 
του μανιταριού...

Ο ακριβής προσδιορισμός (ταυτοποίηση) αποτελεί 
το πιο κρίσιμο σημείο στη συλλογή των μανιταριών. 
Η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και η 
προσεκτική παρατήρηση αποτελούν τα εφόδια για 
την αναγνώριση (ταυτοποίηση) ενός είδους. 

Το καπέλο/κεφαλή και το πόδι αποτελούν τα δύο βα-
σικά τμήματα των περισσοτέρων Βασιδιομυκήτων.
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ο θαυμαστος μικροκοσμος των μανιταριων φυλλο εργασιασ 3α

Παρατηρούμε και περιγράφουμε τα μακροσκοπικά 
χαρακτηριστικά (μακροσκοπική εξέταση) των μανι- 
ταριών: σχήμα, χρώμα, υφή, διαστάσεις, ύπαρξη 
δαχτυλιδιού, κουρτίνας ή θήκης, ύπαρξη ελασμά-
των, αγκαθωτών προεξοχών ή πόρων στην κάτω 
επιφάνεια του καπέλου, μυρωδιά του μανιταριού.

Σχήμα: περιγράφουμε το σχήμα του καπέλου αν 
είναι κυρτό, επίπεδο ή σχεδόν επίπεδο, ημισφαιρικό, 
κωνικό, κυλινδρικό κ.α. Παρατηρούμε αν υπάρχει 
θηλή ή βαθούλωμα στο κέντρο της κεφαλής του 
μανιταριού. Περιγράφουμε επίσης την περίμετρο 
του καπέλου αν είναι λεία, γραμμωτή, οξύληκτη, 
κυρτή ή γυριστή κ.α.
Διαστάσεις: μετρούμε τη διάμετρο του καπέλου.

Χρώμα/Υφή:  περιγράφουμε το χρώμα του καπέλου, 
αν η επιδερμίδα μεταχρωματίζεται στο άγγιγμα, ενώ 
για την υφή αναφέρουμε αν είναι λεία, ζελατινώδης, 
τραχιά, αν φέρει νιφάδες ή λέπια, αν είναι τριχωτή 
κ.τ.λ.

Κάτω όψη καπέλου: σημειώνουμε αν το καπέλο 
φέρει στην κάτω όψη ελάσματα, πόρους ή αγκαθω-
τές προεξοχές.

Μυρωδιά: σημειώνουμε αν η μυρωδιά είναι 
ευχάριστη, βαριά, δυσάρεστη, ή αποπνικτική. Αν 
θυμίζει κάτι (π.χ. μέλι, τριαντάφυλλο, βερίκοκο, 
φουντούκι, γλυκάνισο, πικραμύγδαλο κ.α.) το σημει-
ώνουμε επίσης.

ειδοσ μανιταριου

ονομασια
ελληνικη/λαϊκη

σχήμα διαστάσεις χρώμα/υφή κάτω όψη μυρωδιά

περιγραφή καπέλου

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ/ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΟΔΙ

ημερομηνια καταγραφησ:



Παρατηρώ και καταγράφω  
τα χαρακτηριστικά 
του μανιταριού...

Σχήμα ποδιού: περιγράφουμε αν το σχήμα είναι 
κυλινδρικό, ροπαλόμορφο, βολβώδες, κυρτό, ευθυ-
τενές, συμπαγές ή κούφιο κ.τ.λ.
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κεντρο περιβαλ λοντικησ εκπαιδευσησ γρεβενων

σχήμα διαστάσεις
δαχτυλιδι
/κουρτινα

θηκη χρώμα/υφή παρατηρησεισ

περιγραφή ποδιου

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ/ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΟΔΙ

φυλλο εργασιασ 3β

Διαστάσεις ποδιού: μετρούμε το μήκος και το πλά-
τος του ποδιού.

Δαχτυλίδι:  σε ορισμένα γένη μανιταριών παρατηρεί-
ται ο εσωτερικός ή μερικός πέπλος που ενώνει το 
ανώτερο τμήμα του ποδιού με την περίμετρο του 
καπέλου. Κατά την ωριμότητα, ο μεμβρανώδης αυ-
τός πέπλος αποκόπτεται από την περίμετρο του 
καπέλου σχηματίζοντας το δαχτυλίδι του ποδιού. 
Σημειώνουμε αν υπάρχει δαχτυλίδι.

Kουρτίνα: σε ορισμένα επίσης γένη μανιταριών, 
σχηματίζεται η κουρτίνα που αποτελείται από λε-
πτές ίνες που ενώνουν την περίμετρο του καπέλου 
με το ανώτερο τμήμα του ποδιού. Σημειώνουμε αν 
υπάρχει κουρτίνα.

Θήκη: τα καρποσώματα  ορισμένων  γενών μανιτα-
ριών,  στο  αρχικό  τους στάδιο καλύπτονται από μια 
μεμβράνη που ονομάζεται καθολικός πέπλος. Τα 
υπολείμματα αυτού του πέπλου όταν αυτό ανα-
πτύσσεται, σχηματίζουν στη βάση του ποδιού 
έναν μεμβρανώδη σάκο, τη θήκη. Σημειώνουμε αν 
υπάρχει θήκη στη βάση του ποδιού και αν ναι, αν 
είναι ευρύχωρη ή κολλητή. 

Χρώμα/Υφή: περιγράφουμε το χρώμα του ποδιού,  
αν έχει τεθλασμένη ή άλλη διακόσμηση, αν είναι 
ινώδες, λείο, γυαλιστερό κ.α.
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κεντρο περιβαλ λοντικησ εκπαιδευσησ γρεβενων φυλλο εργασιασ 3γ

Διαστάσεις: μετρούμε τη διάμετρο και το ύψος του 
καρποσώματος.

Χρώμα: περιγράφουμε το χρώμα του καρποσώματος, 
αν η επιδερμίδα μεταχρωματίζεται στο άγγιγμα, αν η 
σάρκα μεταχρωματίζεται όταν κοπεί ή πιεσθεί.

Υφή: αναφέρουμε αν η σάρκα του καρποσώματος 
είναι λεία, γυαλιστερή, ζελατινώδης, τραχιά, τριχωτή, 

χνουδωτή, βελούδινη κ.α. Επίσης αναφέρουμε αν 
είναι μαλακή, σκληρή, συμπαγής και συνεκτική, 
κούφια κ.α.

Μυρωδιά: σημειώνουμε αν η μυρωδιά είναι ευχά-
ριστη, βαριά, δυσάρεστη, ή αποπνικτική. Αν θυμίζει 
κάτι (π.χ. μέλι, τριαντάφυλλο, βερίκοκο, φουντούκι, 
γλυκάνισο, πικραμύγδαλο κ.α.) το σημειώνουμε 
επίσης.

Παρατηρώ και καταγράφω 
τα χαρακτηριστικά 
του μανιταριού...

Περιγράφουμε το σχήμα του καρποσώματος: 
το μανιτάρι εκτός από σχήμα ομπρέλας μπορεί να 
έχει σχήμα χωνιού, ριπιδιού (βεντάλιας), κοραλλιού, 
οπλής αλόγου, αυτιού, ροπάλου, αστεριού, κυπέλου, 
πιάτου, σέλας, σπιρτόξυλου, εγκεφάλου, κυψέλης, 
βολβού, πατάτας, κεράτου κ.α. 

ειδοσ
μανιταριου

ονομασια σχήμα διαστάσεις χρωμα/υφη μυρωδια παρατηρησεισ

περιγραφή  καρποσωματοσ

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΛεκάνηςΕγκεφάλου Κεράτου ΡιπιδιούΚοραλλιού

ημερομηνια καταγραφησ:
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κεντρο περιβαλ λοντικησ εκπαιδευσησ γρεβενων φυλλο εργασιασ 4

Παρατηρώ και περιγράφω 
τον βιότοπο του μανιταριού...

Η παρουσία των μυκήτων καθορίζεται από τη μορ-
φολογία και τη γεωλογία του εδάφους. Οι υγρές α- 
νήλιες και απάνεμες δασωμένες πλαγιές, τα ρέματα 

και οι κοιλάδες, συνιστούν ιδανικούς βιοτόπους. 
Θεωρείται ότι όσο πιο αδιατάρακτο είναι ένα 
περιβάλλον, τόσο περισσότερο ευνοείται η ανάπτυξη 
των μυκήτων.
Ωστόσο παρατηρούμε ότι κάποιοι μύκητες ανα-
πτύσσονται και σε θέσεις που επηρεάζονται από 
την ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. κήποι, πάρκα, 
θερμοκήπια κ.α.)

ειδοσ μανιταριου

ονομασία
βιοτοποσ περιοχη υποστρωμα

διεθνησ ελληνικη/ λαϊκη

Παρατηρούμε και περιγράφουμε τον βιότοπο που 
μπορεί να είναι: δάση, άκρες δρόμων, θαμνότοποι, 
λιβάδια, βοσκοτόπια, αγροτικές καλλιέργειες, κήποι, 
βάλτοι, θερμοκήπια, πάρκα, όχθες ποταμών και λι- 
μνών, εκτάσεις που πρόσφατα έχουν καεί, εκτάσεις 
πρόσφατα  σκαμμένες εκτάσεις πρόσφατα καμένες.

Η εμφάνιση και η ανάπτυξη των μυκήτων εξαρτάται 
άμεσα από άλλους οργανισμούς, ζωντανούς ή νε-

κρούς ή οργανική ύλη που λειτουργούν ως ξενιστές 
ή ως υπόστρωμα.

Υπόστρωμα: τα μανιτάρια μπορούν να αναπτυ- 
χθούν πάνω ή κάτω από το έδαφος, πάνω σε κοπριά, 
σε πριονίδια, σε ζωντανούς ή νεκρούς κορμούς, πάνω 
σε πέτρες, σε άμμο, σε κουκουνάρια, σε ρίζες δέ- 
ντρων, σε καυσόξυλα, σε έντομα, σε φύλλα, σε 
καρπούς δέντρων κ.α.
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ο θαυμαστος μικροκοσμος των μανιταριων φυλλο εργασιασ 5

Με χρήση πεχαμετρικών δεικτών και πεχαμέτρων 
μετράμε το ph (οξύτητα) δείγματος εδάφους και 
με τα θερμόμετρα τη θερμοκρασία του εδάφους.  

Η υγρασία του εδάφους εμπειρικά εκτιμάται ως
εξής: 
Ένα έδαφος είναι:
Κάθυγρο: όταν το ανασηκώνουμε και στάζει νερό 
χωρίς να το πιέζουμε.
Υγρό: όταν το πιέζουμε και αφήνει νερό.

Νωπό: όταν το πιέζουμε με τα δάχτυλα και αφήνει 
ίχνη υγρασίας.
Ξηρό: όταν το πιέζουμε με τα δάχτυλα και αφήνει 
ίχνη υγρασίας, αλλά δεν γίνεται σκόνη.
Κατάξηρο: όταν το πιέζουμε με τα δάχτυλα και γί- 
νεται σαν σκόνη. 
Αφού απομακρυνθούν οι βελόνες και τα φύλλα στην 
επιφάνεια του εδάφους, παίρνουμε έδαφος σε βά-
θος 30 εκατοστών περίπου και με βάση την παρα-
πάνω κλίμακα εκτιμούμε την υγρασία του εδάφους. 

είδος μανιταριού ph εδάφους θερμοκρασία 
εδάφους υγρασία εδάφους υψόμετρο

Που αναπτύσσονται τα μανιτάρια;

Σημαντικοί οικολογικοί παράγοντες που παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση των μυκήτων 
στη φύση αποτελούν οι γεωγραφικοί (γεωγραφικό 
πλάτος και μήκος), οι κλιματικοί (φως, θερμότητα, 
υγρασία κ.α.), οι βιολογικοί (χλωρίδα, πανίδα κ.α.) 
και οι εδαφικοί (γυμνά εδάφη, καλλιεργημένες 
εκτάσεις, δάση, ξέφωτα, λιβάδια κ.α.).

Κατά μήκος της διαδρομής που θα ακολουθήσουμε 
θα συναντήσουμε διάφορα είδη μανιταριών. 

Παρατήρησε, περίγραψε, μέτρησε τις φυσικοχημικές 
ιδιότητες του εδάφους τους: 
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Ποιο μανιτάρι είναι;

κεντρο περιβαλ λοντικησ εκπαιδευσησ γρεβενων

Παρακάτω δίνονται εικόνες και ονομασίες
των μανιταριών.

Αντιστοίχισε τον αριθμό με την κατάλληλη εικόνα.   

1. Αμανίτης ο πάνθηρας
2. Βωλίτης ο δικτυωτός
3. Αγαρικό το πεδινό

4. Μακρολεπιώτα η ψηλή
5. Αμανίτης ο μυγοκτόνος
6.  Κόπρινος ο τριχωτός

7. Αμανίτης ο εαρινός
8. Λακτάριος ο νόστιμος
9. Μορχέλλα η εδώδιμη

φυλλο εργασιασ 6
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ο θαυμαστος μικροκοσμος των μανιταριων φυλλο εργασιασ 7

Μανιτάρια και λαϊκή παράδοση

Η λέξη μανιτάρι αποτελεί παραφθορά της λέξης 
Αμανίτης (αμανίτης-αμανιτάρι-μανιτάρι) και σχετίζε-
ται με το όρος Άμανος που βρίσκεται στα παράλια 
της Ιωνίας (Μικράς Ασίας).

Ανατρέχοντας στην ποντιακή αλλά και στην τοπική 
λαογραφία, συναντούμε αρκετές αναφορές που φα-
νερώνουν τη σχέση του λαού με τα μανιτάρια και  
τους μύκητες γενικότερα. Η ύπαρξη άλλωστε, δε-

κάδων λαϊκών ονομασιών σε όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας, υποδηλώνει τη σχέση των Ελλήνων με τα 
μανιτάρια.

Διάβασε τις παρακάτω παροιμίες.
Γνωρίζεις σε ποιες περιπτώσεις και γιατί χρησιμο-
ποιούνται; Αναζήτησε πληροφορίες ρωτώντας τους 
γονείς, τη γιαγιά, τον παππού ή τους ντόπιους
κατοίκους της περιοχής…

«Σκούφο έχει, κεφάλι όχι. 
Πόδι έχει, παπούτσι δεν 
το ’χει.Τι είναι;»

«Φάε χόρτα όσα βρεις, μανιτάρια όσα ξέρεις»

«Ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια»

«Άσκαφτο, αφύτευτο και αρχοντικό μαγείρεμα»
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Μανιτάρια: μια οικονομική
δραστηριότητα του τόπου

Συνέντευξη με ιδιοκτήτες μανιταροεπιχειρήσεων
της περιοχής.

Είμαστε η  Περιβαλλοντική Ομάδα  του  Σχολείου 
και παρακολουθούμε το πρόγραμμα «O θαυμαστός μικρόκοσμος των μανιταριών»
του Κ.Π.Ε. Γρεβενών. Θα  θέλαμε να  σας ρωτήσουμε…

1. Πως ονομάζεται η επιχείρησή σας;

2. Πότε δημιουργήθηκε; Πώς δημιουργήθηκε;

3. Ποια είναι τα προϊόντα που πουλάτε; Είναι πιστοποιημένα;

4. Ποια περίοδο υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση;

5. Ποια είδη μανιταριών μαζεύετε; Από ποιες περιοχές; 
Ποιοι τα συλλέγουν;
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7. Παρασκευάζετε τα μανιταροπροϊόντα μόνοι σας; 
Πώς συντηρούνται και πώς αποθηκεύονται τα μανιτάρια  
για μεγάλο χρονικό διάστημα;

6. Ποια είναι η καλύτερη εποχή συλλογής μανιταριών;

8. Πώς τα αποξηραίνετε; Με ποιο τρόπο τα επεξεργάζεστε;

9. Ποιο είναι το αγαπημένο προϊόν των πελατών;

10. Πώς αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες τα προϊόντα μανιταριού; 
Με φόβο; Με δισταγμό; Με έκπληξη; Άλλο...

11. Με ποιο τρόπο συμβάλλουν οι μανιταροεπιχειρήσεις 
στην τοπική οικονομία;
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Το μανιτάρι που μου αρέσει...

Διάλεξε ένα μανιτάρι, αυτό που σου προκάλεσε τη 
μεγαλύτερη εντύπωση. Αναζήτησε πληροφορίες από 
τη βιβλιοθήκη του Κ.Π.Ε. Γρεβενών και φτιάξε την 
ταυτότητά του… 

Ζωγράφισέ το...Δελτίο
ταυτότητας μανιταριού

Διεθνής ονομασία 

Ελληνική/Λαϊκή ονομασία 

Ο βιότοπος μου είναι  

Η εποχή που καρποφορώ

Το καρπόσωμά μου έχει σχήμα ομπρέλας, 

κοραλλιού, αστεριού, κυψέλης… άλλο .

Η μυρωδιά μου είναι/θυμίζει

Το χρώμα μου είναι

Το καπέλο μου έχει σχήμα

Στην κάτω επιφάνεια του καπέλου έχω:

ελάσματα, πόρους, αγκαθωτές προεξοχές

 

Στο πόδι μου έχω δαχτυλίδι, κουρτίνα

 

Στη βάση του ποδιού έχω θήκη 
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Δίνονται τα παρακάτω υλικά: 

½ κιλό μανιτάρια, 2 φιλέτα κοτόπουλο, 4 πατάτες, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια,
2 καρότα, αλάτι, πιπέρι, λάδι.

Οδηγίες: με αυτά τα υλικά και πολλή φαντασία, φτιάξε τη δική σου συνταγή.
Δώσε στη συνταγή σου όνομα.

 

* Η συνταγή είναι από το βιβλίο «Μανιτάρια από το Δάσος στην κουζίνα» της Δήμητρας Βέργου-Ευαγγελοπούλου
Εκδόσεις Σαϊτης, 2008

Μανιταρομαγειρέματα

Μανιταρόσουπα*

ΥΛΙΚΑ
1 κιλό μανιτάρια διάφορα, άγρια του δάσους ή καλλιέργειας

2 κουταλιές βούτυρο ή ½ ποτήρι του κρασιού λάδι
αλάτι, πιπέρι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Καθαρίζουμε και πλένουμε τα μανιτάρια προσεκτικά.

Τα κόβουμε σε μικρά κομματάκια και τα βάζουμε
στην κατσαρόλα με το βούτυρο. Σοτάρουμε ελαφρώς,

ανακατεύοντας προσεκτικά χωρίς να διαλύσουμε τα μανιτάρια.

2. Ρίχνουμε το νερό λίγο λίγο, προσθέτουμε αλάτι
και αφήνουμε τη σούπα να βράσει σε σιγανή φωτιά.

3. Ρίχνουμε το πιπέρι μόλις κλείσουμε τη φωτιά και έχει ολοκληρωθεί
η βράση για να είναι το άρωμά του έντονο.

4. Η σούπα πρέπει να βράσει σε χαμηλή φωτιά για να
μη λιώσουν τα μανιτάρια. Αν θέλουμε ρίχνουμε στο πιάτο μας λίγο λεμόνι.
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Το αποτύπωμα του μανιταριού

Τα σπόρια των μανιταριών (χρώμα, μέγεθος, σχήμα) 
αποτελούν ένα από τα γνωρίσματα αναγνώρισης και 
ταξινόμησής τους.

Για να πάρουμε το αποτύπωμα μανιταριών με σχήμα 
ομπρέλας εργαζόμαστε ως εξής: 

1. Κόβουμε το πόδι του μανιταριού ακριβώς κάτω από 
το καπέλο. 
2.Τοποθετούμε το καπέλο με τα ελάσματα, πόρους 
ή αγκαθάκια προς τα κάτω, πάνω σε ένα χαρτί (κατά 
προτίμηση μισό μαύρο-μισό άσπρο για να φαίνονται 
τα σπόρια).
3. Σκεπάζουμε το δείγμα με ένα ποτήρι για να
συγκρατήσουμε την υγρασία του.
4. Σε μερικές ώρες θα έχουμε ένα θαυμάσιο απο-
τύπωμα του μανιταριού. 

Πάρε το αποτύπωμα των μανιταριών που θα συναντήσεις στο πεδίο!
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Το μανιτάρι στο μικροσκόπιο... 

Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά  του μανιταριού.
Η χρήση του μικροσκοπίου μάς δίνει τη δυνατότητα 
να παρατηρήσουμε το σχήμα και το μέγεθος των 
σπορίων και άλλων μικροσκοπικών οργανιδίων των 
μυκήτων.

Ζωγράφισε όσο πιο καλά μπορείς αυτό που βλέπεις
στο μικροσκόπιο…
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Μανιταροκρυπόλεξο  

Αναζητείστε τις κρυμμένες μανιταρολέξεις 
στο  μανιταροκρυπτόλεξο οριζόντια και κάθετα:

ΜΥΚΗΛΙΟ                           
ΠΟΔΙ                                           
ΣΠΟΡΙΟ  
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ                      
ΕΛΑΣΜΑΤΑ                                
ΒΑΣΙΔΙΟ

ΞΕΝΙΣΤΕΣ
ΑΣΚΟΜΥΚΗΤΕΣ
ΑΣΚΟΣ
ΜΥΚΟΡΡΙΖΑ
ΔΙΧΤΥ                                          
ΒΙΟΤΟΠΟΣ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ                       
ΘΗΚΗ
ΒΑΣΙΔΙΟΜΥΚΗΤΕΣ  
ΚΑΠΕΛΟ                          
ΚΟΥΡΤΙΝΑ                                   
ΚΑΡΠΟΣΩΜΑ
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Τα μανιτάρια και γενικά οι μύκητες αποτελούν μια 
μεγάλη ομάδα οργανισμών και αποτελούν ένα από 
τα πέντε 

Οι μύκητες δεν μπορούν να συνθέσουν μόνοι τους 
την τροφή, δεν έχουν 

Παίρνουν τις απαραίτητες οργανικές ενώσεις από 
άλλους νεκρούς ή ζωντανούς οργανισμούς και ονο-
μάζονται                                                                     οργανισμοί.

Έτσι, η εμφάνισή τους εξαρτάται άμεσα από άλλους 
ζωντανούς ή νεκρούς οργανισμούς που ονομάζονται 

Συνήθως μανιτάρι θεωρούμε το μέρος του οργανι-
σμού που βλέπουμε πάνω από το έδαφος και ανα-
πτύσσεται στο

Το τμήμα του μύκητα που βλέπουμε ονομάζεται 
 

Οι περισσότεροι μύκητες αναπαράγονται και πολλα-
πλασιάζονται με 

Ένα τυπικό μανιτάρι αποτελείται από δύο βασικά μέρη 
το                                                   και το

Το πόδι του μανιταριού μπορεί να αναδύεται από έναν 
σάκο που ονομάζεται
και στο πάνω μέρος του να φέρει μια μεμβράνη που 
ονομάζεται

Οι μύκητες παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην ισορ-
ροπία του οικοσυστήματος επειδή συμβάλλουν στην          
                                                                     σύνθετων οργανικών
ενώσεων σε απλά στοιχεία.
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Μαθαίνω τα μυστικά της ζωής 
των μανιταριών... 

Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο, διαλέ-
γοντας από τις λέξεις που υπάρχουν στο πλαίσιο και 
μάθε τα μυστικά της ζωής των μανιταριών.

σπόρια
βασίλεια
καπέλο

πόδι

αποσύνθεση
καρπόσωμα

δαχτυλίδι
ξενιστές  

υπόστρωμα
χλωροφύλλη
ετερότροφοι

θήκη
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Γνωριμία με τρία από τα πιο νόστιμα μανιτάρια της Ελλάδας 

Βωλίτης ο δικτυωτός
Boletus reticulatus
Βασιλικό

Νοστιμότατο μανιτάρι με χνουδωτή, 
βελούδινη επιδερμίδα, αργιλόχρωμη ή 
αργιλοκαστανή. Καπέλο με ραγάδες, 
στην κάτω επιφάνεια με πόρους και  
πόδι με δικτυωτή διακόμηση. Το συνα- 
ντάμε σε δάση δρυός, οξιάς και καστα- 
νιάς, συνήθως σε ομάδες, από τα τέλη 
Μαΐου έως τον Οκτώβριο. 

Μακρολεπιώτα η ψηλή
Μacrolepiota procera
Ζαρκαδίσιο

Από τα πιο γνωστά μανιτάρια στην Ελ-
λάδα. Το καπέλο του είναι λεπιδωτό με 
διάμετρο από 10 έως 30 εκ. και το πόδι 
του ψηλό από 15 έως 40 εκ. Είναι νο-
στιμότατο και το συναντάμε σε όλων 
των ειδών τα δάση, από το Μάιο έως το 
Δεκέμβριο.

Αμανίτης ο καισαρικός
Amanita caesarea
Κοκκινούσκα

Ονομάζεται Αμανίτης ο καισαρικός επει- 
δή ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος 
Καίσαρας εκτιμούσε πολύ αυτό το μανι-
τάρι. Από τα πιο νόστιμα και περιζήτητα 
μανιτάρια με ωραίο πορτοκαλοκκόκινο 
χρώμα στο καπέλο και δαχτυλίδι στο  
πόδι. Το συναντάμε σε δάση πλατυφύλ-
λων από το Μάιο έως το Νοέμβριο. 
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Γνωριμία με τα δυο πιο επικίνδυνα μανιτάρια της Ελλάδας

Αμανίτης ο εαρινός
Amanita verna 

Θανατηφόρο μανιτάρι, ακόμη και μια 
μπουκιά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά 
προβλήματα. Το καπέλο, τα ελάσματα 
και το πόδι είναι ολόλευκα. Στο πόδι 
έχει δαχτυλίδι και στη βάση του ποδιού 
θήκη. Το συναντάμε συνήθως σε δάση 
από δρύες και οξιές από το Μάιο έως το 
Σεπτέμβριο.

Αμανίτης ο φαλλοειδής
Amanita phalloides 

Θανατηφόρο μανιτάρι, το πιο επικίν-
δυνο στην Ελλάδα. Το καπέλο έχει χρώ- 
μα κιτρινολαδί ή κιτρινοκαφέ και τα  
ελάσματα είναι λευκά. Στο πόδι έχει 
δαχτυλίδι και στη βάση του θήκη. Χα- 
ρακτηριστική είναι η μυρωδιά του που 
στην αρχή θυμίζει τριαντάφυλλο, ενώ 
αργότερα γίνεται βαριά. Το βρίσκου- 
με σε δάση οξιάς, δρυός, καστανιάς ή 
γαύρου από το Μάιο έως το Δεκέμβριο.
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Γνωριμία με δυο όμορφα αλλά τοξικά μανιτάρια της Ελλάδας

Αμανίτης ο πάνθηρας
Amanita pantherina 
Καφέ ζουρλομάνταρο 

Τοξικό μανιτάρι, μπορεί να προκαλέσει 
ακόμη και θάνατο. Το αναγνωρίζουμε  
από το γκριζοκαφετί καπέλο με τις λευ- 
κές νιφάδες, τα λευκά ελάσματα, το δα-
χτυλίδι στο πόδι και τη θήκη στη βάση 
του. Το συναντάμε καλοκαίρι και φθινό- 
πωρο, σε δάση, ξέφωτα και βοσκοτό- 
πια. Κοινό είδος στα δρυοδάση του 
νομού Γρεβενών. 

Αμανίτης ο μυγοκτόνος
Amanita muscaria
Ζουρλομανίταρο

Πολύ όμορφο αλλά τοξικό μανιτάρι, 
που πρωταγωνιστεί στα παραμύθια. 
Ονομάζεται μυγοκτόνος γιατί μπορεί να 
σκοτώνει τις μύγες. Το αναγνωρίζουμε 
από το κόκκινο καπέλο με τις λευκές νι- 
φάδες. Το βρίσκουμε σε δάση κωνοφό-
ρων και πλατυφύλλων, καλοκαίρι και 
φθινόπωρο, σε υψόμετρα πάνω από 
900μ. 
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Γνωριμία με το θαυμαστό μικρόκοσμο των μανιταριών

Σαρκοσκύφη η κόκκινη 
Sarcoscypha coccinea

Πολύ όμορφο μανιτάρι με σχήμα μικρού 
στρογγυλού πιάτου ή ακανόνιστης λε-
κάνης (1-2 εκ. διάμετρος) και χρώμα κα- 
τακόκκινο. Αναπτύσσεται σε υγρές θέ-
σεις πάνω σε πεσμένα και σκεπασμένα 
με βρύα ή χώμα κλαδιά. Το συναντάμε 
από το Νοέμβριο έως το Μάιο.

Στροφάρια η 
χαλκοπράσινη 
Strophariα aeruginosa

Όμορφο μανιτάρι με εντυπωσιακούς 
κυανοπράσινους χρωματισμούς στο κα-
πέλο, με λευκά λέπια και δαχτυλίδι. Το 
συναντάμε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε 
δάση πάνω σε σάπια ξύλα ή φυτικά 
υπολείμματα. 

Λαιτίπορος ο θειαφένιος
Laetiporus sulphureus
Καλομανίταρο

Εντυπωσιακό μανιτάρι με καρπόσωμα 
γεισοειδές και θειαφένιους χρωματι-
σμούς. Το συναντάμε συχνά, άνοιξη, 
καλοκαίρι και φθινόπωρο σε λεύκες, 
βελανιδιές, αχλαδιές, ακακίες και άλλα 
δέντρα, νεκρά ή ζωντανά.
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Βωλίτης ο ωχρόμορφος 
Boletus luridiformis
Σ(ι)νάκι

Το συναντάμε από Μάιο έως Οκτώβριο 
σε δάση συνήθως πλατύφυλλων και κω- 
νοφόρων. Το καπέλο είναι  κοκκινοκαστα-
νό βαθύχρωμο με πόρους στην κάτω επι- 
φάνεια. Το πόδι του είναι ογκώδες εξο- 
γκωμένο στη βάση. Η σάρκα του είναι 
κιτρινωπή. Αν κοπεί, γαλαζοπρασινίζει.

Κόπρινος ο κοκκώδης
Coprinus micaceus 

Εμφανίζεται συνήθως κοπαδιαστά από 
τον Απρίλιο έως το Νοέμβριο σε νεκρό 
ξύλο πλατύφυλλων. Το καπέλο (1-3 εκ. 
διαμ.) είναι αρχικά αβγόμορφο αργό-
τερα καμπανόμορφο με χρώμα μελένιο 
με ωχροκίτρινες αποχρώσεις, με χαρα-
κτηριστικούς κρεμ-ωχρωπούς κόκκους.

Αγροκύβη η κυλινδρική
Agrocybe cylindracea

Φαγώσιμο είδος, ασυνήθιστο στο Νομό 
Γρεβενών. Το συναντάμε από το Μάιο 
έως το Νοέμβριο πάνω σε κορμούς λεύ- 
κης, ιτιάς, βελανιδιάς και άλλων πλατυ-
φύλλων. Το καπέλο έχει γκριζοκαφέ ή 
κρεμ χρώμα και το πόδι είναι κυλινδρικό 
με κρεμαστό δαχτυλίδι.
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Γνωριμία με το θαυμαστό μικρόκοσμο των μανιταριών

Γαίαστρο το 
λαγηνόμορφο
Geastrum lageniforme

Σε πρώιμο στάδιο έχει μορφή λαγηνιού, 
αργότερα σχίζεται σε τριγωνικές ακτίνες 
φτιάχνοντας έναν αστερόμορφο σχη- 
ματισμό. Το συναντάμε καλοκαίρι και 
φθινόπωρο σε ξερά και αμμώδη εδάφη 
δασών ή θαμνοτόπων.

Βωλίτης ο υποχνουδωτός
Boletus subtomentosus

Καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο 
σε δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων. 
Το καπέλο είναι ημισφαιρικό αρχικά,  
κυρτό αργότερα, χνουδωτό, λαδοκίτρινο 
ή λαδοκαστανό και στην κάτω επιφάνεια 
έχει χρυσοκίτρινους πόρους. Το πόδι εί- 
ναι σχεδόν κυλινδρικό κίτρινου χρώμα-
τος με καστανοκόκκινα στίγματα.

Λακκάρια η αμέθυστη
Laccaria amethystea

Το όνομά της σχετίζεται με το χρώμα 
της και το χρώμα του πολύτιμου λίθου 
αμέθυστου. Καρποφορεί καλοκαίρι και 
φθινόπωρο σε δάση πλατύφυλλων και 
κωνοφόρων, ανάμεσα στη φυλλάδα και 
σε πεσμένες βελόνες. Το καπέλο είναι 
αρχικά κυρτό, πιο επίπεδο αργότερα 
με βιολετιά χρώματα και πλατιά, παχιά 
ελάσματα στην κάτω επιφάνεια. Το πόδι 
είναι κυλινδρικό, συνήθως ελικοειδές με 
ινώδη, βιολετιά επιδερμίδα. 
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Τριχόλωμα το περιλαίμιο
Tricholoma focale

Το συναντάμε το φθινόπωρο, μοναχικά 
ή κατά ομάδες σε δάση κωνοφόρων ή 
πευκοδάση. Η επιδερμίδα είναι κολλώ- 
δης ή γλοιώδης, καφεπορτοκαλιά ή κι- 
τρινοπορτοκαλιά με πορτοκαλοπράσι-
νες ανταύγειες. Το πόδι είναι κυλινδρικό 
με ανασηκωμένο δαχτυλίδι και λέπια.

Γυρομίτρα η εδώδιμη
Gyromitra esculenta 

Για δεκαετίες θεωρούνταν εδώδιμο εί- 
δος, ενώ είναι θανατηφόρο. Το καπέλο 
είναι ακανόνιστα σφαιρικό με μορφή 
εγκεφάλου με κοκκινοκαφετιές ή καφε-
μαυριδερές αποχρώσεις. Το συναντάμε  
από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο μοναχικά 
ή κατά ομάδες σε δάση κωνοφόρων.

Μυκήνη του Ρενάτι
Mycena Renatii 

Καρποφορεί από την άνοιξη έως το φθι- 
νόπωρο, κατά ομάδες σε σάπιο ξύλο 
πλατύφυλλων και ιδιαίτερα οξιάς. Το 
καπέλο έχει χρώμα σαρκορόδινο ή ρο- 
δινοκαφετί στο κέντρο, ενώ περιμετρι- 
κά είναι ανοιχτόχρωμο, λευκωπό. Το 
πόδι είναι κυλινδρικό χρυσοκίτρινο ή 
πορτοκαλο κίτρινο με λευκές τριχούλες 
στη βάση.
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Τα θαυμαστά χρώματα των 
μανιταριών και της φύσης

Χρωμάτισε την εικόνα λαμβάνοντας υπόψη τον βιό- 
τοπο, την εποχή καρποφορίας και τα ιδιαίτερα γνω-
ρίσματα του μανιταριού.

Αμανίτης ο φαλλοειδής–Amanita phalloides
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Τα θαυμαστά χρώματα των 
μανιταριών και της φύσης

Χρωμάτισε την εικόνα λαμβάνοντας υπόψη τον βιό- 
τοπο, την εποχή καρποφορίας και τα ιδιαίτερα γνω-
ρίσματα του μανιταριού.

Αμανίτης ο καισαρικός–Amanita caesarea
Κοκκινούσκα
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Τα θαυμαστά χρώματα των 
μανιταριών και της φύσης

Χρωμάτισε την εικόνα λαμβάνοντας υπόψη τον βιό- 
τοπο, την εποχή καρποφορίας και τα ιδιαίτερα γνω-
ρίσματα του μανιταριού.

Αμανίτης ο πάνθηρας–Amanita pantherina

30
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Τα θαυμαστά χρώματα των 
μανιταριών και της φύσης

Χρωμάτισε την εικόνα λαμβάνοντας υπόψη τον βιό- 
τοπο, την εποχή καρποφορίας και τα ιδιαίτερα γνω-
ρίσματα του μανιταριού.

Βωλίτης ο δικτυωτός–Boletus reticulatus
Βασιλικό
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Τα θαυμαστά χρώματα των 
μανιταριών και της φύσης

Χρωμάτισε την εικόνα λαμβάνοντας υπόψη τον βιό- 
τοπο, την εποχή καρποφορίας και τα ιδιαίτερα γνω-
ρίσματα του μανιταριού.

Μακρολεπιώτα η ψηλή–Ζαρκαδίσιο 
Macrolepiota procera
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Τα θαυμαστά χρώματα των 
μανιταριών και της φύσης

Χρωμάτισε την εικόνα λαμβάνοντας υπόψη τον βιό- 
τοπο, την εποχή καρποφορίας και τα ιδιαίτερα γνω-
ρίσματα του μανιταριού.

Αμανίτης ο μυγοκτόνος–Amanita muscaria
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Γλωσσάριο όρων και εννοιών

Ασκομύκητες: κλάση μυκήτων των οποίων τα σπό-
ρια αναπτύσσονται μέσα σε ασκούς.

Ασκός: αναπαραγωγικό όργανο των Ασκομυκήτων, 
μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα σπόρια (ασκο-
σπόρια).

Βασίδιο: αναπαραγωγικό όργανο των Βασιδιομυκή-
των, μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα σπόρια (βα-
σιδιοσπόρια).

Βασιδιομύκητες: κλάση μυκήτων των οποίων τα 
σπόρια αναπτύσσονται πάνω στα Βασίδια.

Βιότοπος: περιοχή που έχει τις κατάλληλες συνθή-
κες για τη ζωή ορισμένων φυτικών και ζωικών οργα-
νισμών.

Δαxτυλίδι: υπόλειμμα του εσωτερικού ή μερικού 
πέπλου που περιβάλλει το ανώτερο τμήμα του πο-
διού του μανιταριού.

Δίχτυ: η δικτυωτή διακόσμηση που έχει η επιδερ-
μίδα του ποδιού ορισμένων μανιταριών.

Έδαφος: το επιφανειακό στρώμα το φλοιού της γης 
που υποστηρίζει τους πρωτογενείς παραγωγούς.

Ελάσματα: λεπτά, επίπεδα όργανα συνήθως τοποθε-
τημένα ακτινωτά στην κάτω όψη του καπέλου των 
μανιταριών.

Θήκη (βόλβα): μεμβρανώδης σάκος μέσα από τον 
οποίο αναδύεται το πόδι ορισμένων μανιταριών.

Καπέλο: το ανώτερο συνήθως ομπρελόμορφο τμήμα 
του μανιταριού.

Καρπόσωμα: το ορατό μέρος του μανιταριού (αυτό 
που αποκαλούμε μανιτάρι).

Κουρτίνα: οι λεπτές ίνες που ενώνουν την περίμετρο 
του καπέλου με το ανώτερο τμήμα του ποδιού ορι-
σμένων μανιταριών.

Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά: τα χαρακτηριστι- 
κά που φαίνονται με γυμνό μάτι.

Μυκήλιο: το τμήμα του μανιταριού που αναπτύσ-
σεται μέσα στο υπόστρωμα.

Ξενιστής: ζωντανός οργανισμός που φιλοξενεί έναν 
άλλο οργανισμό.

Οξύτητα ή ph: μέγεθος που δείχνει τη συγκέντρωση 
των υδρογονοκατιόντων σε ένα δείγμα.

Πεχάμετρο-Πεχαμετρικός Δείκτης: όργανο που 
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οξύτητας.

Πόδι: το τμήμα του καρποσώματος του μανιταριού 
που στηρίζει το καπέλο.

Σπόριο: το αναπαραγωγικό όργανο των κατώτερων 
φυτών ή μυκήτων.

Υπόστρωμα: η ύλη πάνω στην οποία αναπτύσσεται 
ο μύκητας.
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