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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ως οικοσύστημα ορίζουμε μια κοινότητα διαφορετικών ειδών που αλληλεπιδρούν όχι μόνο μεταξύ τους,
αλλά και με το αβιοτικό περιβάλλον της ύλης και της

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ενέργειας. Το ζωντανό μέρος ενός οικοσυστήματος
ονομάζεται βιοκοινότητα

και διακρίνουμε τους

παραγωγούς (φυτά), τους καταναλωτές (πρωτογενείς:
φυτοφάγα ζώα, δευτερογενείς: σαρκοφάγα ζώα) και
τους αποδομητές ή αποσυνθέτες (μικροοργανισμοί
και ασπόνδυλα που διασπούν την νεκρή οργανική ύλη)
ενώ οι περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίμα, έδαφος)
ονομάζονται βιότοπος.
Οι δύο αυτοί παράμετροι αποτελούν τη δομή του
οικοσυστήματος ενώ οι αλληλεπιδράσεις μέσα σ’ αυτές
τις παραμέτρους εκφράζουν τη λειτουργία του. Κατά τη
λειτουργία του υπάρχει μια συνεχής ροή ύλης και ενέργειας
που διεξάγεται μέσα από πολύπλοκες τροφικές σχέσεις
μεταξύ οργανισμών και ανταλλαγής ύλης μεταξύ αβιοτικού
και βιοτικού συστατικού στοιχείου. Η πιο απλή γραμμική
τροφική σχέση είναι η τροφική αλυσίδα: φυτό → φυτοφάγο →
σαρκοφάγο → αποσυνθέτης. Οι τροφικές σχέσεις όμως είναι
πολυπλοκότερες, πολλές τροφικές αλυσίδες αλληλοσυνδέονται
και σχηματίζουν τροφικά δίκτυα ή τροφικά πλέγματα.
Οι τροφικές σχέσεις μπορούν να παραστούν γραφικά
ως τροφικές πυραμίδες ανάλογα με το τροφικό επίπεδο
(πρώτο τροφικό επίπεδο: φυτά, δεύτερο: φυτοφάγα, τρίτο:
σαρκοφάγα).
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Η έννοια του οικοσυστήματος
Ορίζοντας λοιπόν το οικοσύστημα δεν αρκεί να περιγράψουμε τη δομή του αλλά
και να λάβουμε υπόψη τις αλληλεπιδράσεις που καθορίζουν τη λειτουργία του,
καθώς η δομή και η λειτουργία ενός οικοσυστήματος βρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση.

Η EΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων
Εθνών (UNEP), η βιολογική ποικιλότητα (ή βιοποικιλότητα)
αναφέρεται στην ποικιλία μεταξύ των ζώντων οργανισμών
από όλες τις πηγές συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των
χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδατικών συστημάτων καθώς
και των οικολογικών συμπλεγμάτων τα οποία σχηματίζουν.

Τα οικοσυστήματα σπάνια έχουν διακριτά όρια και δεν αποτελούν μονάδες αυτοσυντήρησης.
Έτσι, ως οικοσύστημα μπορεί να θεωρηθεί ένα ποτάμι ή μια λίμνη ή ένα δάσος ή μια πόλη.
Ακόμη τα οικοσυστήματα επικαλύπτουν το ένα το άλλο και προβαίνουν σε ανταλλαγές ύλης
μεταξύ τους. Έτσι το οικοσύστημα λίμνη ή το ποτάμιο οικοσύστημα μπορεί να ενταχθεί στο
οικοσύστημα δάσος. Οι επιστήμονες συνήθως οριοθετούν ως οικοσύστημα την προς μελέτη ή
προς διαχείριση περιοχή.
Τα οικοσυστήματα έχουν την τάση να εξισορροπούνται, δηλαδή μετά από κάποια διαταραχή
επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση (ομοιόσταση). Εντούτοις όμως ορισμένες
διαταραχές στη λειτουργία τους, που οφείλονται στη δράση του ανθρώπου, υποβαθμίζουν τα
οικοσυστήματα, π.χ. η εξαφάνιση ειδών.
Η βιοποικιλότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ισορροπία των οικοσυστημάτων
(ποικιλία φυτικών και ζωικών ειδών). Από αυτήν εξαρτώνται πολλές οικολογικές διεργασίες
και συστήματα που στηρίζουν τη ζωή.

1. Γενετική ποικιλότητα
Είναι η ποικιλότητα που
υπάρχει μεταξύ των ατόμων ενός είδους και επιφέρει διαφορές στην εμφάνιση τους (φαινότυπος) ή στις
οικολογικές τους αποκρίσεις και τους επιτρέπει να
αντιδρούν στη διαδικασία
της εξελικτικής επιλογής.
Ειδικότερα,
αναφέρεται
στην ποικιλία γονιδίων και
χρωμοσωμάτων. Για παράδειγμα, όλα τα δέντρα οξιάς
δεν είναι ίδια. Στην ίδια την
συστάδα, υπάρχουν δέντρα
με διαφορές στη μορφή του
κορμού, των κλαδιών, των
φύλλων κ.ά.

2. Ποικιλότητα των ειδών
Είναι η ποικιλία τόσο των
φυτών και των ζώων όσο
και των μυκήτων, βακτηρίων, πρωτόζωων και ιών.
Για παράδειγμα, σε ένα λιβάδι συναντάμε περισσότερα είδη φυτών και ζώων
από όσα στην κορυφή ενός
ψηλού βουνού. Τα είδη
αποτελούν τις θεμελιώδεις
μονάδες της βιοποικιλότητας, αφού χωρίς αυτά τα
άλλα επίπεδα της βιοποικιλότητας δε θα υπήρχαν.

3. Οικολογική ποικιλότητα (ποικιλότητα οικοσυστημάτων και τοπίων)
Αναφέρεται στην ποικιλία
των φυτοκοινοτήτων, ζωοκοινοτήτων, οικοτόπων και
οικοσυστημάτων φυσικών,
ημιφυσικών και τεχνητών.
Για παράδειγμα, σε μία
πεδινή περιοχή μπορούμε
να συναντήσουμε οικοσυστήματα όπως ποτάμια,
παραποτάμια,
λιμναία,
χορτολιβαδικά, γεωργικές
καλλιέργειες,
οικισμούς
κ.ά. ενώ σε μια αλπική περιοχή ανάλογης έκτασης
συναντάμε μικρότερη ποικιλία οικοσυστημάτων.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η πρόοδος του ανθρώπου, η εξέλιξη του
πολιτισμού του, η συνεχής οικονομική
ανάπτυξη καθώς και η αύξηση και εξάπλωση
του σε ολοένα ευρύτερες περιοχές, είχε ως
αποτέλεσμα αντίστοιχες καταστροφές της
χλωρίδας, της πανίδας και των φυσικών
οικοσυστημάτων.
Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος,
υπό την επίδραση ανθρωπογενών ενεργειών,
γινόταν στην αρχή της κοινωνικής ζωής του
ανθρώπου με αργό ρυθμό. Με αυτόν τον
τρόπο η φύση κατόρθωνε να αναπληρώσει τις
ανθρωπογενείς καταστροφές.
Τα τελευταία όμως 250
χρόνια, με τη βιομηχανική
επανάσταση, την έντονη
εξέλιξη της επιστημονικής
προόδου και της τεχνολογίας,
την αύξηση του πληθυσμού και
τη συγκέντρωση του ανθρώπου
στις πόλεις, η ισορροπία
ανθρώπου και φύσης άλλαξε
δραστικά εις βάρος της
δεύτερης,
δημιουργώντας
ένα πλήθος περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα
είναι και η συρρίκνωση του φυσικού χώρου
και των φυσικών πόρων με συνέπεια να
παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις η διαρκώς
επιταχυνόμενη εξαφάνιση μορφών ζωής.

Όταν πλέον άρχισαν να κινδυνεύουν με
εξαφάνιση πολλά φυτικά και ζωικά είδη τότε ο
άνθρωπος άρχισε να συνειδητοποιεί το κόστος
της ελάττωσης της βιοποικιλότητας και να
ενδιαφέρεται σοβαρά για την προστασία της.
Οι πρώτες
συστηματικές προσπάθειες
εντοπίζονται ενάμιση αιώνα πριν και
αφορούσαν στην προστασία με τη θέσπιση
απαγορεύσεων και ρυθμίσεων ειδών που
απειλούνταν με εξαφάνιση. Αργότερα
δημιουργείται ο θεσμός των προστατευόμενων
περιοχών σε μια προσπάθεια να σωθούν
από την επέλαση του ανθρώπου, περιοχές
με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος ή
περιοχές με μοναδικά ή σπάνια
χαρακτηριστικά.
Σε διεθνές επίπεδο υπογράφονται
συμβάσεις για την προστασία
της φύσης π.χ. Σύμβαση για
την προστασία των Υγροτόπων
Διεθνούς Σημασίας (Ραμσάρ
1971), Σύμβαση για την Βιολογική
Ποικιλομορφία -Βιοποικιλότητα
(Ρίο 1992) κ.ά.
Σε
επίπεδο
Ευρωπαϊκής
Κοινότητας
(Ε.Κ.)
αρχικά
εκδίδεται η οδηγία 79/409/ΕΟΚ
«για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών». Στη
συνέχεια διαπιστώνεται στην Ε.Κ. ότι η γενική
κατάσταση διατήρησης ενός συγκεκριμένου
αριθμού οικοτόπων και ειδών επιδεινώνεται
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Προστατευόμενες περιοχές
προοδευτικά με κίνδυνο να οδηγήσει σε μία μη αναστρέψιμη απώλεια για τη
βιολογική ποικιλομορφία. Για να προληφθεί ο κίνδυνος αυτός, υιοθετείται από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο η οδηγία των οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας», η οποία προβλέπει την ίδρυση ενός οικολογικού
δικτύου, διασφαλίζοντας τους χώρους που εμφανίζονται αυτοί οι τύποι οικοτόπων και αυτά τα
απειλούμενα είδη (δίκτυο «Natura 2000»).

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Στον ελληνικό χώρο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια σημαντική ποικιλότητα σε αριθμό
ειδών και οικοσυστημάτων, τα προβλήματα που σχετίζονται με την εξαφάνιση των βιοτόπων
και των ειδών δεν είναι λίγα. Στην κατεύθυνση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών επιταγών για
την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, το ελληνικό κράτος έχει θεσπίσει ένα σύνολο
νόμων και διαταγμάτων όπως ΝΔ 86/1969 Δασικός Κώδικας, ΝΔ 996/1971 «περί Εθνικών
Δρυμών, Αισθητικών Δασών και Μνημείων της Φύσης», ν. 1650/1986 για την προστασία του
περιβάλλοντος, ν. 2204/1994 κύρωση της Σύμβασης του Ρίου κ.ά. Ακόμη 300 περιοχές της
Ελλάδας συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο «Natura 2000». Μεταξύ αυτών και η περιοχή «Όρος
Βέρνου-Κορυφή Βιτσίου» όπου εντάσσεται και το πεδίο στο οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα
του Κ.Π.Ε. Βεύης Δήμου Μελίτης «Τα δάση μας... τα κάλλη μας».

Με τον όρο προστατευόμενες περιοχές εννοούμε
χερσαίες ή υδάτινες εκτάσεις, στις οποίες υπάρχουν
αναγνωρισμένης
αξίας
φυσικά, οικολογικά ή και
πολιτισμικά στοιχεία, τα
οποία έχει αποφασιστεί
από κάποιο εθνικό ή κυβερνητικό φορέα ότι πρέπει να διατηρηθούν και
για τις μελλοντικές γενιές.

Κατηγορία Ι

•

Περιοχές Απόλυτης Προστασίας
– Φυσικά Αποθέματα / Περιοχές
Άγριας ζωής

Κατηγορία ΙΙ

•

Εθνικά Πάρκα

Κατηγορία ΙΙΙ

•

Φυσικά Μνημεία

Κατηγορία ΙV

•

Περιοχές Διαχείρισης Ειδών /
Ενδιαιτημάτων

Κατηγορία V

•

Προστατευόμενα Χερσαία και
Θαλάσσια τοπία

Κατηγορία VI

•

Προστατευόμενες Περιοχές
Διαχειριζόμενων Φυσικών Πόρων

Η IUCN (Internasional Union for the Conservation of
Nature, Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης) έχει προτείνει
έξι (6) κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών οι οποίες
παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα.
Στην Ελλάδα οι παραπάνω κατηγορίες προστατευόμενων
περιοχών διαφοροποιούνται. Οι κατηγορίες αυτές έχουν οριστεί
σταδιακά από το ισχύον Εθνικό, Κοινοτικό και Διεθνές νομικό
πλαίσιο.
Οι πρώτες προστατευόμενες περιοχές που θεσμοθετήθηκαν
ήταν οι εθνικοί δρυμοί του Ολύμπου και του Παρνασσού
(Ν. 856/37), ενώ μέχρι τη 10ετία του 1980 η θέσπισή τους
βασίστηκε στο Δασικό Κώδικα και στις τροποποιήσεις του (Ν.
86/69) και αργότερα στο Ν. 1650/86 « Για την προστασία του
Περιβάλλοντος ».
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Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών

Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών

Σύμφωνα με το
Δασικό Κώδικα και τις τροποποιήσεις του οι προστατευόμενες
Κατηγορίες
προστατευόμενων
περιοχές διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
1.
Εθνικοί Δρυμοί
Ως εθνικοί δρυμοί χαρακτηρίζονται περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη
διατήρηση της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας, των γεωμορφολογικών σχηματισμών, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας, των νερών και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος. Οι
δρυμοί δημιουργήθηκαν για να προστατέψουν ορισμένα οικοσυστήματα και φυσικές περιοχές
και για να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα επίσκεψης των ενδιαφερομένων.
Στη χώρα μας υπάρχουν 10 Εθνικοί Δρυμοί που συνολικά καταλαμβάνουν έκταση 650.000στρεμ.
περίπου και σε αυτούς επιτρέπεται η εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων παραδοσιακού χαρακτήρα. Οι εθνικοί μας δρυμοί δέχονται μεγάλες πιέσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες
και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα από πυρκαγιές, παράνομη δόμηση, λαθροθηρία και
λαθροϋλοτομία.
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΔΡΥΜΟΙ

ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΙΝΟΥ

1962

Ιόνια νησιά

28.000στρεμ.

Καλύπτεται από δάση κεφαλληνιακής ελάτης. Η χλωρίδα είναι πλούσια
από ενδημικά και σπάνια φυτά (viola
cephalonica, silene ionica κ.ά.). Υπάρχουν πτηνά όπως βραχοκιρκίνεζο, ποντικοβαμβακίνα, όρνεα, φιδαετός κ.ά.

ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ

1973

Ήπειρος

126.000στρεμ. Ο δρυμός εκτείνεται από το φαράγγι του
Βίκου μέχρι την χαράδρα του Αώου ποταμού. Διακρίνεται για τη πλούσια και
σπάνια χλωρίδα και πανίδα και τη μεγάλη ποικιλία βοτάνων. Περιλαμβάνει
είδη όπως δρυς, σφένδαμο, πλατάνι, ιτιά,
οξιά, μαύρη πεύκη, φλαμουριά κ.ά. Ακόμη συναντούμε από θηλαστικά αρκούδα,
λύκο, αγριογούρουνο, αγριόγατα, Αγριόγιδο, σπάνια βίδρα και ίσως λύγκα και
από πτηνά χρυσαετό, όρνιο, πετρίτη κ.ά.

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΔΡΥΜΟΙ

ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙΤΗΣ

1966

Στερεά Ελλάδα

72.000στρεμ.

Είναι ένας βοτανικός κήπος με σπάνια
και ενδημικά φυτά (Veronica oetaea
κ.ά.). Πάνω από τα 800μ. καλύπτεται από
δάση κεφαλληνιακής ελάτης ενώ στα χαμηλότερα μέρη επικρατούν θαμνότοποι
από πουρνάρι, φιλλύκι κ.ά. Στο δρυμό
συναντούμε από θηλαστικά: αγριόγιδα,
ζαρκάδια, λύκους, σκίουρους κ.ά., πτηνά:
χρυσαετό, φιδαετό, μπούφο, δρυοκολάπτη κ.ά. και από αμφίβια: αλπικό τρίτωνα
και βομβίνη.

ΣΟΥΝΙΟΥ

1974

Στερεά Ελλάδα

35.000στρεμ.

Καλύπτεται από χαλέπιο πεύκη, αείφυλλα πλατύφυλλα και φρύγανα. Υπάρχουν σπάνια και ενδημικά φυτά όπως η
Centrurea laureotica. Η πανίδα του είναι
περιορισμένη. Στο δρυμό συναντούμε
ποντικοβαμβακίνα, μαυροπετρίτη, βραχοκιρκιόνεζο κ.ά.

ΠΙΝΔΟΥ
(ΒάλιαΚάλντα)

1966

Δυτική
Μακεδονία

101.000στρεμ. Καλύπτεται από εκτεταμένα δάση αιωνόβιων ρόμπολων και μαυρόπευκων και
από δάση οξιάς. Συναντούμε επίσης έλατο, κοκκινόπευκο, καραγάτσι, σφενδάμι,
γαύρο, σκλήθρο, ιτιά κ.ά και πολλά βότανα. Μέσα στα δάση του δρυμού βρίσκουν
καταφύγιο ο χρυσογέρακας, ο φιδαετός,
το σαΐνι, η αρκούδα, ο λύκος, το αγριόγιδο, η βίδρα, το ζαρκάδι, ο αγριόγατος
κ.ά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Προστατεύοντας τα οικοσυστήματα

Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών

Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΔΡΥΜΟΙ

ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΛΥΜΠΟΥ

1938

Κεντρική
Μακεδονία

40.000στρεμ.

Είναι ο παλαιότερος εθνικός δρυμός. Η
χλωρίδα του είναι πλούσια και σπάνια.
Πάνω από 1700 είδη εκ των τα 25 ενδημικά και μοναδικά στον κόσμο (Cerastium
theophrastii κ.ά.). Στα χαμηλότερα μέρη
του συναντούμε τη μεσογιακή μακία και
στα ψηλότερα έλατο, οξιά, είδη δρυός
και ρόμπολο. Η πανίδα του είναι πλούσια σε θηλαστικά και πτηνά όπως αγριογούρουνο, ζαρκάδι, αγριόγιδο, λαγό,
σκίουρο, χρυσαετό, γύπα, νεροκότσυφα,
δρυοκολάπτη κ.ά

Στερεά Ελλάδα

36.000στρεμ.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΣΑΜΑΡΙΑΣ

1938

1962

Κρήτη

48.500στρεμ.

Έχει πλούσια και σπάνια χλωρίδα. Καλύπτεται από δάση κεφαλληνιακής ελάτης.
Περιλαμβάνει 10 τοπικά ενδημικά, 25
ενδημικά της Ελλάδας και πολλά σπάνια
είδη. Φωλιάζουν σπάνια είδη πτηνών (γυπαετός, χρυσαετός, δρυοκολάπτης, πετρίτης, κ.ά.) και πολλά θηλαστικά (ασβός,
λαγός, αγριογούρουνο, κουνάβι, λύκοι
σπάνια κ.ά.)

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΔΡΥΜΟΙ

ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΝΗΘΑΣ

1961

Στερεά Ελλάδα

38.000στρεμ.

Η χλωρίδα είναι από τις πιο πλούσιες.
Περιλαμβάνει πάνω από 1000 είδη φυτών από τα οποία πολλά είναι ενδημικά
(Campanula celsi ssp parnesia κ.ά.). Η
ανώτερη ζώνη του βουνού καλύπτεται
από κεφαλληνιακή ελάτη ενώ στη νότια
πλευρά επικρατεί η μακία βλάστηση και
η χαλέπιος πεύκη. Στο ΒΔ τμήμα του
βουνού ζουν μερικά τσακάλια ενώ σε
όλο το δρυμό συναντούμε: ένα σημαντικό αριθμό ελαφιών, ασβούς, αλεπούδες
λαγούς, σκίουρους, είδη χειρόπτερων και
πάνω από 120 είδη πτηνών όπως χρυσαετό, ξεφτέρι, πετρίτη, διπλοσάινο κ.ά.

ΠΡΕΣΠΩΝ

1974

Δυτική
Μακεδονία

212.000στρεμ. Ο δρυμός καλύπτεται στα χαμηλότερα
υψόμετρα από είδη δρυός, σφενδάμια,
γαύρους, οστρυές, και στα ψηλότερα από
δάση οξιάς και έλατου. Σημαντικό είναι
το δάσος των αιωνόβιων κέδρων. Η πανίδα είναι πλούσια κυρίως σε πτηνά.

Παρόλη τη γύμνια τους από βλάστηση
στις πλαγιές των βουνών συναντούμε
πουρνάρια, κυπαρίσσια, πλατάνια κοντά
στο νερό και πολλά σπάνια και ενδημικά
είδη φυτών. Η πανίδα είναι πλούσια σε
θηλαστικά και πτηνά όπως κρητικό αγριοκάτσικο, κουνάβι, νυφίτσα, αγριόγατα,
γυπαετό, χρυσαετό, σπιζαετό, πυρροκόρακα, νησοπέρδικα κ.ά..
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Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών

2.
Αισθητικά Δάση
Τα δάση αυτά λόγω της ιδιαίτερης φυσικής
τους ομορφιάς έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για ανθρώπινη αναψυχή. Ακόμα περιέχουν
και φυσικά χαρακτηριστικά υψηλής οικολογικής αξίας. (Βάι Κρήτης, Κοιλάδα Τεμπών,
Όσσας, Ιωαννίνων κ.α.).

1

4

3

2

5

9

3.
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης
Είναι περιοχές με μεμονωμένα ή όχι είδη με
ιδιαίτερη ιστορική ή οικολογική αξία (Δυο
πλάτανοι Σχολαρίου Λαγκαδά, Ελιά Ναυπλίου,
Νήσος Πικέρμι, Σφένδαμος Σιδηροκάστρου
κ.α.).

6
7
8

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ:
1. Πρεσπών
2. Ολύμπου
3. Βίκου - Αώου
4. Πίνδου (Βάλια-Κάλντα)
5. Οίτης
6. Παρνασσού
7. Πάρνηθας
8. Σουνίου
9. Αίνου
10. Σαμαριάς

4.
Καταφύγια Άγριας Ζωής
Ο Ν. 2637/98 αντικατέστησε τα εκτροφεία
θηραμάτων με τα καταφύγια άγριας ζωής, τα
οποία είναι δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες εκτάσεις οι οποίες είναι
απαραίτητες για τη διαχείμαση, αναπαραγωγή
ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή
της αυτοφυούς χλωρίδας, είτε είναι απαραί10

τητες για την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων
ειδών της άγριας πανίδας ή της αυτοφυούς
χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή είτε αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου.
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Άλλες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών:
Υγρότοποι

Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών
(σύμφωνα με το νόμο 1650/86)
Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Είναι εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή ενδιαιτήματα σπανίων
ειδών ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή
εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων ειδών της
άγριας πανίδας.
Περιοχές Προστασίας της Φύσης
Είναι εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή βιολογικής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται η
φύση από κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση που είναι δυνατό να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη
φυσική κατάσταση του χώρου, τη σύνθεση ή την εξέλιξή του.
Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία
Είναι περιοχές μικρής έκτασης ή στοιχεία της φύσης που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική,
οικολογική ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και
στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και θάμνων, καταρράχτες,
πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση, δέντρα, παλαιοντολογικά
ευρήματα, κοραλλιογενείς σχηματισμοί και γεωμορφολογικά μνημεία.
Περιοχές Οικοανάπτυξης
Είναι εκτεταμένες περιοχές που μπορούν να περιλαμβάνουν χωριά ή οικισμούς, εφόσον
παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον για τα φυσικά και πολιτιστικά τους στοιχεία και
προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται
με την προστασία της φύσης και του τοπίου.
Εθνικά Πάρκα
Είναι εκτεταμένες χερσαίες, υδάτινες ή μεικτού χαρακτήρα περιοχές που έχουν ελάχιστα
αλλοιωθεί από την άσκηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στις οποίες υπάρχει μεγάλος
αριθμός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών
στοιχείων.

Υγρότοποι είναι περιοχές, φυσικές ή τεχνητές, που κατακλύζονται από νερό μόνιμα ή περιοδικά. Το νερό μπορεί να είναι επιφανειακό ή υπόγειο, στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή
αλμυρό ή ακόμα και θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου δεν ξεπερνά τα 6 μ. κατά τη ρηχία.
Οι υγροβιότοποι συντηρούν ή μπορούν να συντηρήσουν υδρόβια βλάστηση και πανίδα (είδη
ζώων και φυτών που εξαρτώνται από το νερό απόλυτα ή για κάποιο μόνο στάδιο της ζωής
τους).
Σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ έχουν καταχωρηθεί στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς
Σημασίας 11 Ελληνικοί υγρότοποι: Δέλτα του Έβρου, Λίμνη Μητρικού και σύμπλεγμα λιμνών,
Ομάδα Λιμνών (Πόρτο Λάγος κ.λπ.), Δέλτα του Νέστου, Λίμνη Κερκίνης, Λίμνη Βόλβης και
Λαγκαδά, Δέλτα των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους Πιερίας, Λίμνες
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Κόλπος της Άρτας, Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου.
Στους ελληνικούς υγρότοπους φιλοξενούνται πάνω από 2.000 είδη πουλιών (πελεκάνοι, ερωδιοί, χαλκόκοτες, χουλιαρομίτες, βασιλαετοί, θαλασσαετοί κ.ά.), μεγάλη ποικιλία εντόμων και
ψαριών, καθώς και βλάστηση υδρόβια ή παρυδάτια (βούρλα, αγριοκάλαμα, ψαθιά, αρμυρήθρες
κ.ά.).
Οι υγρότοποι αποτελούν ανεκτίμητο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και φυσικό κεφάλαιο.
Πρέπει λοιπόν να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια ή υποβάθμιση ενώ παράλληλα χρειάζεται να αναδημιουργηθούν αρκετοί απ’ αυτούς που χάθηκαν, επειδή παλαιότερα θεωρήθηκαν
εστίες μόλυνσης και αποξηράνθηκαν, για να γίνουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οικισμοί, εργοστάσια κά.
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Περιοχές Δικτύου Natura 2000
Το Δίκτυο Natura αποτελείται από τις Ειδικές Ζώνες διατήρησης σύμφωνα με την Οδηγία
92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των oικοτόπων (habitat) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και από τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/
ΕΟΚ για την προστασία της ορνιθοπανίδας.
Κύριος στόχος του Δικτύου Natura είναι να διαφυλαχθούν οι οικότοποι και τα είδη προτεραιότητας αλλά και να διασφαλιστεί η διατήρηση και αποκατάσταση όλων των τύπων οικότοπων
και δραστηριοτήτων ώστε να αποτελέσει το μέσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη
γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος.
Το δασικό οικοσύστημα της Δροσοπηγής συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές Natura 2000 «Όρος
Βέρνον – Κορυφή Βιτσίου».

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η ίδρυση προστατευόμενων περιοχών αποτελεί ένα
από τα κύρια μέσα για τη συστηματική προσπάθεια
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας ήταν και
είναι ένας από τους βασικότερους στόχους των
προστατευόμενων περιοχών και αυτό έχει σχέση
με τη θεμελιώδη οικολογική αρχή «πως όσο πιο
ποικίλο είναι ένα οικοσύστημα, τόσο πιο σταθερό
τείνει να είναι, ενώ, όσο μειώνεται η ποικιλότητα
τόσο το οικοσύστημα γίνεται ασταθές
και αυξάνεται η πιθανότητα καταστροφικών
μεταβολών από εξωγενείς παράγοντες». Σήμερα
όμως συνειδητοποιείται ότι οι προστατευόμενες
περιοχές αποτελούν όχι μόνο ένα σημαντικό
μέτρο για την προστασία της βιοποικιλότητας
και γενικότερα της φύσης, αλλά και για την
ικανοποίηση ευρύτερων κοινωνικών αναγκών
του ανθρώπου.
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Η σημασία και ο ρόλος των προστατευόμενων περιοχών
Ο ρόλος και η σημασία των προστατευόμενων περιοχών είναι:
Διαφύλαξη πολύτιμων οικολογικών αξιών και διατήρηση
της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος
Ο οικολογικός ρόλος των προστατευόμενων περιοχών αποκτά
όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην εποχή μας. Λειτουργούν
ως αποθήκες και καταφύγια της βιολογικής ποικιλότητας και
παραγωγικότητας. Η διατήρηση της ποικιλίας γονιδίων, ειδών,
οικοσυστημάτων και τοπίων στηρίζει τη ζωή. Εξασφαλίζει
την ανάπτυξη βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων
και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ανακύκλωσης στοιχείων και
εξυγίανσης του περιβάλλοντος. Παράλληλα συμβάλλουν στη
ρύθμιση του υδάτινου ισοζυγίου, στην προστασία των εδαφών
και την ανανέωση της γονιμότητας τους, στη βελτίωση της
ατμόσφαιρας, στη μερική σταθεροποίηση του κλίματος και
του περιορισμού των ξηρασιών και των πλημμυρών, στο
φιλτράρισμα του αέρα και του νερού και της αποδόμησης
αποβλήτων, παράγοντες που συμβάλλουν αποφασιστικά στη
διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Προστατεύοντας τα οικοσυστήματα

Η σημασία και ο ρόλος των προστατευόμενων περιοχών
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία
του περιβάλλοντος. Η ανάγκη για πληροφόρηση και ενημέρωση για τις ιδιαίτερες αξίες
του περιβάλλοντος προβάλλει επιτακτική. Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν πηγές
οικολογικών και περιβαλλοντικών αξιών και έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε κέντρα
πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης μέσα από τη δημιουργία εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, μονοπατιών, μουσείων κ. ά.

Εξυπηρέτηση επιστημονικών σκοπών
Ο φυσικός κόσμος δεν έχει εξερευνηθεί πλήρως οπότε πολλές
επιστημονικές πληροφορίες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν με
την καταστροφή των οικότοπων και μορφών ζωής, τη ρύπανση,
την υπερεκμετάλλευση κ.ά. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό
με την ανάγκη για γνώση τονίζει την επιστημονική αξία των
προστατευόμενων περιοχών. Επίσης, οι προστατευόμενες
περιοχές αποτελούν σημείο αναφοράς για να συγκρίνει κανείς
τις φυσικές και ανθρωπογενείς μεταβολές παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία και την εξέλιξη
των συστημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Προστατεύοντας τα οικοσυστήματα

Η σημασία και ο ρόλος των προστατευόμενων περιοχών

Ικανοποίηση αναγκών υπαίθριας αναψυχής του σύγχρονου ανθρώπου
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η συσσώρευση των ανθρώπων σε μεγαλουπόλεις έχουν
δημιουργήσει την ανάγκη για διάφορες μορφές υπαίθριας αναψυχής. Οι προστατευόμενες
περιοχές αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών που ενδιαφέρονται για φυσιολατρικό και
περιηγητικό τουρισμό, με στόχο να γνωρίσουν, να θαυμάσουν και να απολαύσουν τις περιοχές
αυτές.

Παροχή χρήσιμων αγαθών
Η πρώτη ύλη πολλών φαρμακοβιομηχανιών είναι
σε μεγάλο βαθμό από συγκεκριμένα είδη φυτών
(π.χ. ασπιρίνη από φλοιό ιτιάς). Πολλά από αυτά
είναι είδη αυτοφυούς χλωρίδας που υπάρχουν στις
προστατευόμενες περιοχές. Ακόμη σπάνια είδη ή φυλές
ζώων και φυτών χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία
αποδοτικότερων και ανθεκτικότερων ποικιλιών στη
γεωργία, τη δασοπονία, την κτηνοτροφία και την
αλιεία.

Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης
Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού ανθεί και προσελκύει όλο και περισσότερους ανθρώπους. Όλο
και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να έρθουν σε επαφή με τη φύση και επισκέπτονται περιοχές
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες οικολογικές αξίες, όπως οι προστατευόμενες
περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης (καταλύματα, κέντρα ενημέρωσης, ξεναγοί, πώληση τοπικών προϊόντων
κ.ά.).

24

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Δασικό οικοσύστημα

ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Ο άνθρωπος βρίσκεται σε στενή
σχέση με το δάσος από τότε που
εμφανίστηκε στη γη μέχρι σήμερα.
Η πρώτη αλληλεπίδραση ανθρώπου
– δάσους ξεκινά από την ανάγκη του

ΔΑΣΙΚΟ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

ανθρώπου για να βρει τροφή και στέγη.
Στην αρχή η επίδραση του ανθρώπου
δεν ήταν τόσο έντονη και το δασικό
οικοσύστημα

εξισορροπούσε

ανθρώπινη επέμβαση.
όμως,

και

ιδιαίτερα

την

Αργότερα,
τους

τρεις

τελευταίους αιώνες, η ισορροπία
δάσος – ανθρώπου άλλαξε δραστικά
σε βάρος του πρώτου. Βασικοί
παράγοντες η βιομηχανική ανάπτυξη
και η ραγδαία επιστημονική και
τεχνολογική πρόοδος.

Η
ανάγκη για απόκτηση γεωργικών
εκτάσεων και βοσκοτόπων οδήγησαν στην
εκχέρσωση και βαθμιαία στην υποβάθμιση
των δασικών οικοσυστημάτων.
Η αύξηση του πληθυσμού και η εξέλιξη
του πολιτισμού συντέλεσε στην αύξηση
των αναγκών για ξύλο, χαρτί και
εκτάσεων. Οι ανάγκες αυτές καλύπτονταν
και καλύπτονται ακόμη και σήμερα με
αλόγιστες λαθροϋλοτομίες, αποψιλώσεις
και πυρκαγιές.
Υπολογίζεται, ότι πάνω από τα 2/3 των
αρχικών δασών του πλανήτη μας έχουν
καταστραφεί. Μόνο στις Η.Π.Α. στα
τελευταία 200 έτη καταστράφηκαν πάνω
από 140.000.000 εκτάρια δάσους ενώ την
περίοδο της βιομηχανικής εποχής χάθηκε το
40% των παρθένων τροπικών δασών.
Στη χώρα μας το δάσος, ως φυσικός
ανανεώσιμος πόρος πολλαπλών χρήσεων,
κατείχε για αιώνες σημαντική θέση στη ζωή
των Ελλήνων.
Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρεψαν το δάσος και
γι αυτό συναντούμε πολλά αρχαία ιερά σε
δασωμένες περιοχές και βουνά. Σύμφωνα με
την ελληνική μυθολογία στους κορμούς των
δέντρων ζούσαν θεότητες, όπως οι Δρυάδες
και οι Αμαδρυάδες Νύμφες, στα δάση οι
Μούσες και οι Χάριτες ενώ οι Σάτυροι ήταν
πνεύματα των δασών και των βουνών. Η
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Δασικό οικοσύστημα
θεά Άρτεμη ήταν θεά των
δασών και του κυνηγιού, ενώ
ο θεός Πάνας, θεός των δασών, προστάτης
των βοσκών και κύριος της ύλης (σύμφωνα
με τον Όμηρο, ύλη σημαίνει δάσος - ξύλο
εξού και υλοτόμος). Πολλά μεμονωμένα
δέντρα είναι συνυφασμένα με σημαντικές
προσωπικότητες ή σημαντικά γεγονότα όπως
ο πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω και ο
πλάτανος της Απολλωνίας κοντά στο βράχο
που κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Επίσης
στις δασωμένες πλαγιές του όρους «Άθως»
συναντούμε το λίκνο της χριστιανοσύνης,
ενώ ανάμεσα σε τρία γέρικα πλατάνια,
που αναπτύσσονται ως ένα, το ναό της
Πλατανιώτισσας Καλαβρύτων.
Παρόλη την ιδιαίτερη σημασία που
δόθηκε στο δάσος, η καταστροφή των
ελληνικών δασών άρχισε νωρίς, εντάθηκε
την περίοδο της Τουρκοκρατίας και
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Κύριες αιτίες:
οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, οι
πόλεμοι, οι πυρκαγιές, η αλόγιστη χρήση, η
μεγιστοποίηση του κέρδους και η ανθρώπινη
αδιαφορία σε συνάρτηση με τη μη λήψη
κατάλληλων μέτρων στην κατεύθυνση της
προστασίας του δάσους και της αειφορίας.
Υπολογίζεται ότι από την ίδρυση του
Νεοελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα
καταστράφηκαν πάνω από 2.500.000
εκτάρια παραγωγικού δάσους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Δασικό οικοσύστημα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Με τον όρο δάσος εννοούμε το σύστημα όπου
τα δέντρα και οι θάμνοι συζούν πάνω σε μια
μεγάλη επιφάνεια σε στενή κοινωνική σχέση μεταξύ τους και σε τόση απόσταση, ώστε
με τη συγκόμωσή τους να δημιουργούν ένα
ξεχωριστό περιβάλλον - το δασογενές περιβάλλον. Πολλές φορές η έννοια του δάσους
ταυτίζεται με την έννοια του δασικού οικοσυστήματος. Το δασικό οικοσύστημα όμως
είναι κάτι πιο ευρύ και πιο πολύπλοκο.
Ο βιότοπος (κλίμα - έδαφος) και η βιοκοινότητα (φυτοκοινότητα - ζωοκοινότητα) που
αναπτύσσεται σ’ αυτόν βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση
μεταξύ τους και συνθέτουν το οικοσύστημα μιας περιοχής. Όταν στη φυτοκοινότητα
κυριαρχούν δενδρώδη είδη τότε μιλάμε για
δασικό οικοσύστημα.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ
ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ
Κάτω από την επίδραση των κλιματικών
παραγόντων και του εδάφους δημιουργούνται
δασικοί σχηματισμοί. Οι δασικοί αυτοί
σχηματισμοί εξαπλώνονται πάνω στη γη σε
σχεδόν παράλληλες ζώνες και ονομάζονται
δασικές ζώνες ή διαπλάσεις.Οι κυριότερες
διαπλάσεις είναι:
Τροπικά δάση βροχής (βροχοδάση)
Η δομή τους είναι πολυώροφη. Η θερμοκρασία
είναι υψηλή, το ύψος της ετήσιας βροχής είναι
μεγάλο (2000 – 4000 mm) και η σχετική υγρασία
πολύ υψηλή μέχρι του σημείου να δημιουργείται
κλίμα «θερμοκηπίου». Αναπτύσσονται δέντρα
μεγάλου και διαφόρου ύψους μέχρι και
60 μέτρα. Στο εκτάριο εμφανίζονται πάνω
από 200 είδη δέντρων και υπάρχει μεγάλη
ποικιλία από δεντρόβια θηλαστικά, ερπετά και
αμφίβια. Έχουν μεγάλη παραγωγικότητα. Οι
τροφικές αλυσίδες είναι μακριές και σύνθετες.
Η αποσύνθεση γίνεται γρήγορα. Η μέχρι
τώρα εκμετάλλευσή τους είναι ληστρική με
αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται συνεχώς..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Δασικό οικοσύστημα

Εύκρατα φυλλοβόλα δάση
Το κλίμα χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις
ύψους 600-1500 mm και η μέση θερμοκρασία
κυμαίνεται από -5° C τον ψυχρότερο μήνα έως
20º C τον θερμότερο μήνα.
Ακραίες θερμοκρασίες σπάνια έχουμε κάτω
από -13° C και πάνω από 35° C. Υπάρχει
μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών και ζώων. Στο
μεγαλύτερο μέρος τους είναι πυκνά και έχουν
υψηλή παραγωγικότητα. Οι τροφικές αλυσίδες
διαθέτουν πολλά τροφικά επίπεδα. Το έδαφος
είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και η
αποσύνθεση γίνεται γρήγορα. Τα περισσότερα
όμως φυλλοβόλα δάση έχουν δεχθεί μεγάλη
επίδραση από ανθρώπινες δραστηριότητες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Δασικό οικοσύστημα

Αλπικά δάση
Αναπτύσσονται στο εσωτερικό των ηπείρων
όπου το κλίμα είναι σχετικά ψυχρό και υγρό.
Η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από -50°C
τον ψυχρότερο μήνα έως 10º με 19ºC το
θερμότερο μήνα. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής
κυμαίνεται από 250-500 mm. Στα δάση αυτά
εμφανίζονται λίγα είδη κωνοφόρων με μικρή
συμμετοχή ψυχρόβιων πλατυφύλλων και πολύ
λίγα ζώα τρέφονται στα δάση αυτά. Έχουν
χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με τα άλλα
δάση αλλά παρά τις αντίξοες συνθήκες αρκετά
μεγάλη. Οι τροφικές αλυσίδες είναι κοντές
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και σχηματίζουν λίγα τροφικά επίπεδα. Η
ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων είναι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Δασικό οικοσύστημα

Ελληνικές δασικές διαπλάσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, αλλά και από μια
μοναδικότητα οικοσυστημάτων και βιοτόπων εξαιτίας της γεωμορφολογίας της. Η Ελληνική
χλωρίδα απαρτίζεται από 5000 περίπου είδη, από τα οποία το 20% είναι ενδημικά, δηλαδή
απαντώνται μόνο στην Ελλάδα. Η αντίστοιχη χλωρίδα των μεσευρωπαϊκών χωρών δεν
υπερβαίνει τις 3000 είδη. Τα ελληνικά δάση είναι δάση φυσικά, αποτελούμενα από ποικιλία
ειδών που ανανεώνονται με φυσική αναγέννηση. Οι δασικές διαπλάσεις της είναι:

Διάπλαση φυλλοβόλων δασών
Εκτείνεται από 200-1700 μέτρα. Διαιρείται σε δύο διαφορετικές ζώνες: την κατώτερη ζώνη
θερμόβιων δασών δρυός και καστανιάς και την ανώτερη ζώνη των ψυχρόβιων δασών οξιάς.
Η κατώτερη ζώνη καλύπτεται από δάση δρυός κυρίως της πυκνοβελανιδιάς ή πλατύφυλλης
και εκτείνεται κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας και στα ορεινά της Πελοποννήσου και
της Στερεάς Ελλάδας. Χαμηλότερα και σε ξηρότερες περιοχές σχηματίζονται αμιγείς ή μικτές
συστάδες της χνοώδους δρυός, ενώ η πετραία δρυς εξαπλώνεται από την Β. Πελοπόννησο μέχρι
τη Ροδόπη. Μικτά δάση καστανιάς της ζώνης αυτής συναντούμε στην Εύβοια, το Πήλιο, τη
Χαλκιδική κ.ά. Η ανώτερη ζώνη των φυλλοβόλων πλατύφυλλων καλύπτεται από δάση οξιάς,
τα οποία εξαπλώνονται σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Θράκης.
Διάπλαση κωνοφόρων

Αείφυλλες-σκληρόφυλλες διαπλάσεις ( μακί )
Εκτείνονται από τα παράλια προς το εσωτερικό της χώρας και κατακόρυφα μέχρι το υψόμετρο
των 800 μέτρα. Συνθέτονται από πυκνούς και αείφυλλους-σκληρόφιλους θάμνους ( αριά,
πουρνάρι, σχίνος, αγριελιά,κουμαριά, χαρουπιά,
δάφνη, ρείκι, κέδρο, σπάρτο κ.ά.). Το φύλλο τους
είναι σκληρό και δε λυγίζει. Το μέγεθος του
ελάσματος του φύλλου είναι περιορισμένο για να
μην υπάρχει μεγάλη επιφάνεια εκτεθειμένη στον
ήλιο. Το ριζικό τους σύστημα είναι βαθύτατο
(50cm). Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πανίδας (λαγός,
σκαντζόχοιρος, σαύρα, χελώνα, έντομα, πέρδικα,
αγριοπερίστερο κ.ά.). Στις ξηρότερες περιοχές της
διάπλασης των σκληρόφυλλων αείφυλλων συναντούμε διαπλάσεις φρυγάνων από χαμηλούς
θάμνους με αγκαθωτά κλαδιά και μικρά φύλλα (αστοίβη, θυμάρι, αφάνα, ασφάκα, γαλοστοιβή,
ασφόδελος, ρίγανη κ.ά.), οι οποίοι την άνοιξη και το καλοκαίρι δημιουργούν ένα πολύχρωμο
περιβάλλον με ιδιαίτερα αρώματα. Σημαντικό πρόβλημα αυτών των διαπλάσεων είναι οι
πυρκαγιές. Λόγω της μεγάλης ξηρασίας, της υψηλής θερμοκρασίας, της φυλλοστρωμνής
και των ρητινών υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά ο μεγαλύτερος βρίσκεται σε
ανθρωπογενείς αιτίες (κάψιμο σκουπιδιών, εξάπλωση οικισμών, υπερβόσκηση). Οι παραπάνω
αιτίες οδηγούν στην ερημοποίησή τους. Το καταπράσινο τοπίο μετατρέπεται σε γυμνή περιοχή
με συνέπεια ανυδρία, πλημμύρες και παράσυρση και διάβρωση του γόνιμου εδάφους.

Διαιρείται σε παραμεσογειακά, ορεινά και βόρεια δάση κωνοφόρων. Τα παραμεσογειακά δάση
αποτελούνται κυρίως από δάση κουκουναριάς, τραχείας ή θασίτικης και χαλεπίου πεύκης. Τα
δάση της κουκουναριάς εξαπλώνονται στη Δ. Πελοπόννησο, την Αττική, τη Χαλκιδική, τη
Σκιάθο κ.ά. και σε χαλαρά αμμοαργιλλώδη ή αργιλλοαμμώδη παραλιακά εδάφη, το θασίτικο
πεύκο ή τραχεία πεύκη στη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τα
Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τη Στρατονίκη και Ολυμπιάδα Χαλκιδικής και τη Δαδιά Σουφλίου
σε διαφορετικά εδάφη ακόμη και σε άγονα, ξηρά και αβαθή και η χαλέπιος πεύκη στην
Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Χαλκιδική, τη Σκύρο, σε νησιά Αιγαίου
και Ιονίου πελάγους κ.ά. σε διαφορετικά εδάφη ακόμη και σε άγονα, ξηρά και αβαθή. Τα
ορεινά δάση κωνοφόρων αποτελούνται από μαύρη πεύκη, έλατο και κυπαρίσσι ενώ τα βόρεια
κωνοφόρα δάση από ερυθρελάτη, λευκόδερμη και δασική πεύκη.
Παρόχθια δάση
Στις όχθες των ποταμών και των λιμνών αναπτύσσονται ιτιές, σκλήθρα, λεύκες, φτελιές, φράξοι
κ.ά. Χαρακτηριστικό είδος των παραποτάμιων δασών είναι ο πλάτανος που σχηματίζει τους
γνωστούς πλατανιάδες ή πλαταμώνες. Τα παρόχθια δάση απειλούνται με πλήρη καταστροφή.
Αιτίες οι εγκαταστάσεις αμμορυχείων, η εκχέρσωση για βοσκοτόπια και η δημιουργία
κέντρων αναψυχής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα των παρόχθιων
οικοσυστημάτων.
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Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στη δομή του δασικού οικοσυστήματος συμμετέχουν
άτομα και είδη της φυτοκοινότητας
διαφορετικά,
με ποικίλους ρυθμούς ανάπτυξης και ζωής καθώς και
βιοτικών απαιτήσεων. Η
ποικιλία και η διαφορετικότητα αυτή συνθέτουν την
πολυκατοικία του δασικού
οικοσυστήματος.

Έτσι στην φυτοκοινότητα του δασικού οικοσυστήματος συναντούμε τους παρακάτω ορόφους:
•

Όροφος των δέντρων: Περιλαμβάνει τον όροφο των κυριαρχούντων δέντρων (στα μεικτά φυλλοβόλα δάση: οξιά,
δρυς κ.ά.) και τον όροφο των κυριαρχούμενων (στα μεικτά
φυλλοβόλα δάση: γαύρος, οστρυά κ.ά.)

•

Όροφος των θάμνων: Περιλαμβάνει θάμνους έως 3 με 4
μέτρα (στα μεικτά φυλλοβόλα δάση: κράταιγος, αγριοτριανταφυλιά κ.ά.)

•

Όροφος της παρεδάφιας βλάστησης: Περιλαμβάνει πόες,
βρύα και μανιτάρια

Στην πολυκατοικία του δασικού οικοσυστήματος κατοικεί μια μεγάλη ποικιλία ζώων, τα οποία
αποτελούν και την πανίδα του. Η γεωμορφολογική θέση της Ελλάδας και η κλιματική ποικιλομορφία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ποικίλων βιοτόπων που μπορούν να ικανοποιήσουν
και να συντηρήσουν πολλά είδη πανίδας. Έτσι στα ελληνικά δασικά οικοσυστήματα συναντούμε μια ποικιλία ειδών, άλλα εποχικά, άλλα μόνιμα και άλλα ενδημικά (κρητικός αίγαγρος,
ελληνική πέρδικα κ.ά.). Στην ελληνική πανίδα των δασικών οικοσυστημάτων περιλαμβάνονται
περίπου 79 είδη θηλαστικών ( λύκοι, αρκούδες, σκίουροι, αγριογούρουνα, αλεπούδες, ζαρκάδια
ελάφια, λαγοί, ασβοί, σκαντζόχοιροι, βίδρες, τυφλοπόντικες, νυχτερίδες κ.ά.) και πλήθος πτηνών
(γεράκια, αετοί, δρυοκολάπτες, κουκουβάγιες, φάσσες, πέρδικες, αηδόνια, μπεκάτσες, καρδερίνες, κίσσες κ.ά.), αμφιβίων (σαλαμάνδρες, φρύνοι, βομβίνες, χελώνες κ.ά.), ερπετών (σαύρες,
οχιές, λαφίτες, δενδρογαλιές κ.ά.), εντόμων (πεταλούδες, σφήκες, μυρμήγκια, σκαθάρια, τζιτζίκια, ακρίδες, γρύλοι κ.ά. ) και ιχθύων ορεινών υδάτων (πέστροφες, χέλια κ.ά.)
Η κατανομή διαβίωσης στους ορόφους της πολυκατοικίας του δασικού οικοσυστήματος έρχεται να τονίσει την αρμονία του. Ζώα όπως ο σκίουρος ζουν και τρέφονται κυρίως στον όροφο
των δέντρων, οι δρυοκολάπτες στους κορμούς των δέντρων, οι λαγοί στην παραέδαφια βλάστηση ενώ οι σκώληκες και οι τυφλοπόντικες μέσα στο έδαφος.
Η αρμονία όμως αυτή του δασικού οικοσυστήματος διαταράσσεται από την έντονη ανθρωπογενή επέμβαση και την ιδιαίτερη αλλοίωση του δασικού περιβάλλοντος. Η αλλοίωση αυτή έχει
ως αποτέλεσμα αρκετά είδη της πανίδας των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων να απειλούνται με εξαφάνιση (αρκούδα, λύκος, βασιλαετός, βίδρα, πέστροφα, κ.ά.)
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Ε ΙΑ

Τα φυτά παίρνουν από το έδαφος νερό και
πολύτιμες ουσίες για να αναπτυχθούν

Η

ΕΝ

ΕΡΓ

Τα φυτοφάγα ζώα τρέφονται με φυλλώματα,
καρπούς ή χόρτα

Ι
ΗΛ

Τα σαρκοφάγα ζώα ζούν τρώγοντας άλλα
μικρότερα ζώα σαρκοφάγα ή φυτοφάγα

ΟΞΥΓΟΝΟ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

αποικοδομητές

Τα σαρκοφάγα ζώα ή όλα τα άλλα ζώα
που δεν πεθαίνουν με βίαιο τρόπο, καταλήγουν στο έδαφος το οποίο εμπλουτίζεται με νέα πολύτιμα συστατικά

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να προσεγγίσουμε το δασικό οικοσύστημα. Μια αρκετά καθαρή
εικόνα προκύπτει από την εξέταση των τροφικών σχέσεων που υπάρχουν σ’ αυτό. Από τροφική
άποψη ένα οικοσύστημα αποτελείται από πρωτογενείς παραγωγούς, καταναλωτές και αποσυνθέτες.

ΑΚ

Πρωτογενείς παραγωγοί
Είναι τα φυτά που συνθέτουν μόνα τους την τροφή (αυτότροφοι οργανισμοί). Η σύνθεση της
τροφής γίνεται με τη φωτοσύνθεση. Η φωτοσύνθεση είναι μια ήσυχη διαδικασία, αόρατη για
τον άνθρωπο, που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει γύρω μας, αλλά είναι πολύ
σημαντική διαδικασία για την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη. Κατά τη φωτοσύνθεση τα φυτά
δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια με μορφή φωτός, δια μέσου των μορίων της πράσινης χρωστικής ουσίας χλωροφύλλης, που περιέχεται στους χλωροπλάστες. Στο χλωροπλάστη, αυτό το
φως μετατρέπεται πρώτα σε χημική ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την
ένωση του διοξειδίου του άνθρακα (απορροφάται από τα στόματα των φύλλων των φυτών) με
το νερό, παράγοντας σάκχαρα στα κύτταρα του φυτού και κατ΄ ουσία παράγοντας ενέργεια με
μιαν ανανεώσιμη διαδικασία. Τα φυτά όμως, για να σχηματίσουν τις δομές τους, πέρα από τις
πρώτες ύλες της φωτοσύνθεσης χρειάζονται και άλλες ουσίες (άζωτο, φώσφορο και άλλα ανόργανα στοιχεία). Στην πλειοψηφία τους, τα φυτά παίρνουν τις ουσίες αυτές από το έδαφος, με τη
βοήθεια εκτεταμένων ριζικών συστημάτων.
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μαύρα σκαθάρια

μυρμήγκια
τερμίτες

σκαθάρια
μύκητες

Καταναλωτές
Διακρίνονται σε πρωτογενείς, δευτερογενείς, τριτογενείς κλπ. Πρωτογενείς καταναλωτές είναι
τα φυτοφάγα ζώα που τρέφονται απευθείας από τα φυτά. Στη συνέχεια οι πρωτογενείς καταναλωτές τρώγονται από τους δευτερογενείς (ζώα σαρκοφάγα και παμφάγα), οι δευτερογενείς από
τριτογενείς κ.ο.κ.

Αποικοδομητές (διασπαστές ή αποσυνθέτες)
Είναι μικρόβια, βακτήρια ή μύκητες που αποσυνθέτουν τη νεκρή οργανική ύλη (απορρίμματα,
πτώματα, εκκρίσεις κ.ά.) σε ανόργανα στοιχεία και έτσι τροφοδοτούν τους πρωτογενείς παραγωγούς. Μ’ αυτό τον τρόπο συντελούν στην ανακύκλωση της ύλης.
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Τροφικές σχέσεις
Η κάμπια τρώει το φύλλο.
Ο σπουργίτης τρώει την κάμπια.

Οι τροφικές σχέσεις παρουσιάζονται με τη μορφή διαγραμμάτων που ονομάζονται τροφικές
αλυσίδες. Συχνά στην άκρη της τροφικής αλυσίδας βρίσκουμε τον άνθρωπο.

Το γεράκι τρώει τον σπουργίτη

Ηλιακή ενέργεια

ηλιακή
ενέργεια

παραγωγός
(φυτό)

πρωτογενής
καταναλωτής
(φυτοφάγο)

δευτερογενής
καταναλωτής
(σαρκοφάγο)

Οι αποικοδομητές αποσυνθέτουν τη νεκρή
οργανική ύλη σε ανόργανα στοιχεία.

τριτογενής
καταναλωτής
(σαρκοφάγο)

Τροφική αλυσίδα
Στην πραγματικότητα οι τροφικές αλυσίδες είναι πολύ πιο περίπλοκες και αλληλοσυμπλέκονται σχηματίζοντας τα τροφικά δίκτυα ή πλέγματα. Για παράδειγμα το ίδιο είδος μπορεί να
αποτελεί τροφή για πολλά άλλα είδη.
Οι τροφικές αλυσίδες μπορούν να αποδοθούν διαγραμματικά με τη μορφή πυραμίδων χωρισμένων σε διάφορα τροφικά επίπεδα. Κάθε τροφικό επίπεδο αντιπροσωπεύει ένα λειτουργικό
κρίκο στην αλυσίδα: πρωτογενής παραγωγός, πρωτογενής καταναλωτής, δευτερογενής καταναλωτής, τριτογενής κτλ. Κάθε επίπεδο εξαρτάται από το κατώτερό του.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΟΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ
ΑΖΩΤΟΥ

Η ροή της ενέργειας μέσα σε ένα οικοσύστημα και κατά συνέπεια και στο δασικό οικοσύστημα
λειτουργεί με βάση τους φυσικούς νόμους, βασικότεροι από τους οποίους είναι οι νόμοι της
θερμοδυναμικής:
•
•

Η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να καταστραφεί, ούτε να δημιουργηθεί, αλλά μόνο να μετατραπεί από μια μορφή σε άλλη

ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ
ΨΩΣΦΟΡΟΥ

Κατά τη μετατροπή της ενέργειας πάντα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας που διαφεύγει με τη μορφή θερμότητας

Σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους η ηλιακή ενέργεια που δεσμεύεται από τα φυτά κατά τη
φωτοσύνθεση, μπορεί:
•

να κυκλοφορήσει στο οικοσύστημα μέσω των τροφικών αλυσίδων και δικτύων.

•

να αποταμιευτεί στο σύστημα με τη μορφή χημικής ενέργειας στη φυτική ή ζωική ύλη.

•

να αποβληθεί από το σύστημα με τη μορφή θερμότητας ή άχρηστων υλικών.

Η κυκλοφορία των θρεπτικών στοιχείων είναι σημαντική για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Χωρίς αυτή η ανάπτυξη περιορίζεται. Οι κύκλοι των θρεπτικών στοιχείων είναι γνωστοί
ως βιογεωχημικοί κύκλοι.
Οι σημαντικότεροι βιογεωχημικοί κύκλοι είναι:
•

Ο κύκλος του άνθρακα

•

Ο κύκλος του αζώτου

•

Ο κύκλος του φωσφόρου
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Βασικοί βιογεωχημικοί κύκλοι

Βασικοί βιογεωχημικοί κύκλοι
Ο κύκλος του αζώτου

Ο κύκλος του άνθρακα
Η κύρια δεξαμενή του άνθρακα είναι το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Ο άνθρακας
κυρίως εισέρχεται στο βιοτικό μέρος του οικοσυστήματος με τη βοήθεια των φυτών. Τα φυτά
δεσμεύουν το CO2 για τη φωτοσύνθεση και σχηματίζουν οργανικές ενώσεις. Ένα μέρος των
ουσιών μένει στη δομή του φυτού, ενώ οι υπόλοιπες χρησιμοποιούνται για την αναπνοή. Έτσι
το CO2 που περιέχουν, απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Ένα σημαντικό μέρος της ποσότητας του άνθρακα καταλήγει στο έδαφος με τη μορφή αποσυντιθέμενης οργανικής ύλης.

Το άζωτο είναι ένα από τα σπουδαιότερα θρεπτικά συστατικά και στα δασικά εδάφη είναι το
στοιχείο που καθορίζει σε πολλές περιπτώσεις την παραγωγική ικανότητα του εδάφους

Ο άνθρακας που έχει αφομοιωθεί από τα φυτά μεταφέρεται μέσω της τροφικής αλυσίδας στους
καταναλωτές. Από αυτούς με τη διαδικασία της αναπνοής επιστρέφει στην ατμόσφαιρα, ενώ οι
αποικοδομητές διασπούν την οργανική ύλη (υπολείμματα, πτώματα και περιττώματα) και απελευθερώνουν μέσω της αναπνοής τους CO2 στην ατμόσφαιρα.

Τα αζωτοβακτήρια και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά άλατα τα
οποία χρησιμοποιούνται από τα φυτά και μέσω των τροφικών αλυσίδων από τους καταναλω-

Η νεκρή οργανική ύλη μπορεί να μετασχηματιστεί σε τύρφη, κάρβουνο, πετρέλαιο κ.ά. Ο άνθρακας αυτός μένει αποθηκευμένος και επιστρέφει στην ατμόσφαιρα όταν τα παραπάνω υλικά
καίγονται. Τα αποθέματα αυτά σήμερα μετατρέπονται με ταχύτατους ρυθμούς σε CO2, για να
προσφέρουν ενέργεια στον άνθρωπο με αποτέλεσμα η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα
να αυξάνεται και να διαταράσσεται ο κύκλος του άνθρακα.

Ο κύκλος του είναι πολύπλοκος. Το άζωτο αποτελεί βασικό συστατικό των ζωντανών οργανισμών και της ατμόσφαιρας (το 80% περίπου). Δεξαμενή του είναι η ατμόσφαιρα ενώ τεράστιες
ποσότητες των αλάτων του υπάρχουν στο έδαφος. Η πρόσληψή του δε μπορεί να γίνει άμεσα
από τα φυτά, αλλά με αμμωνιακή ή νιτρική μορφή.

τές. Οι αζωτούχες ενώσεις επιστρέφουν τελικά στο αβιοτικό μέρος του οικοσυστήματος (ουρία,
κόπρανα, νεκρή ύλη) και με τη βοήθεια των αποικοδομητών (ανισότροπα βακτήρια) επιστρέφει
στην ατμόσφαιρα.
Αν τα νιτρικά άλατα δεν απορροφηθούν από τα φυτά μπορεί να ξεπλυθούν από το έδαφος με
τις βροχές και να χαθούν στη θάλασσα.

Ν2

Παρόλο που το CO2 διαλύεται εύκολα στο θαλασσινό νερό και όταν υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα μεγάλο μέρος απορροφάται από τη θάλασσα, εν τούτοις, η
μισή περίπου ποσότητα του CO2 που παράγεται μένει στην ατμόσφαιρα.

Απονιτροποίηση

Σημαντική πηγή CO2 αποτελούν και τα ηφαίστεια τα οποία διοχετεύουν με CO2 συνεχώς την
ατμόσφαιρα.

Αζωτούχα
λιπάσματα
Ουρία

ΝΟ2

ΝΗ4

Αποικοδομητές

ΝΗ4
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Βασικοί βιογεωχημικοί κύκλοι
ΔΑΣΟΣ
ΕΝΑΣ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ …… ΦΙΛΟΣ

Ο κύκλος του φωσφόρου
Ο φώσφορος είναι ζωτικό θρεπτικό συστατικό, σημαντικό για την ανάπτυξη φυτών και ζώων. Η
δεξαμενή του βρίσκεται στο έδαφος - κρυσταλλικά πετρώματα φωσφορικών αλάτων τα οποία
απελευθερώνουν τα φωσφορικά τους υλικά λόγω της διάβρωσης.
Ο φώσφορος προσλαμβάνεται από τα φυτά με τη μορφή οργανικών ενώσεων, ανόργανων αλάτων από το έδαφος και μέσω των τροφικών αλυσίδων από τους καταναλωτές. Τα φυτά και
τα ζώα όταν πεθαίνουν με την αποσύνθεσή τους απελευθερώνουν ποσότητες φωσφόρου στο
έδαφος.
Σημαντικό ρόλο στην ανακύκλωση του φωσφόρου παίζουν τα ψάρια ως τροφή των χερσαίων
οργανισμών μεταφέρουν το φώσφορο από τη θάλασσα στα χερσαία οικοσυστήματα και τα
περιττώματα θαλασσοπουλιών.

ΕΞΟΡΥΞΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

Το φυσικό δάσος είναι ένας ανανεώσιμος ενεργειακός πόρος και αποτελεί την πληρέστερη
μορφή οικοσυστήματος, ικανό να ασκήσει στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την προστατευτική
του επίδραση στο φυσικό περιβάλλον και στις
ανθρώπινες παρεμβάσεις ειδικότερα. Είναι ένας
ανεκτίμητος φυσικός πόρος με ανυπολόγιστη
συνεισφορά στη διατήρηση της οικολογικής
ισορροπίας και στη συνέχιση της ζωής, αλλά
ταυτόχρονα και ένας φυσικός πόρος ο οποίος
δεν εκτιμείται σε πολλές περιπτώσεις από τον
άνθρωπο. Η σημαντική αυτή προσφορά του περιγράφεται ως εξής:

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΕ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

1. Το δάσος ως ρυθμιστής του υδρολογικού
κύκλου
2. Το δάσος ως ασπίδα προστασίας του εδάφους
3. Δάσος και κλιματικοί παράγοντες

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΕΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΚΡΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ
ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

4. Το δάσος ως εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου, δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και
απορρύπανσης
5. Το δάσος ως ανεξάντλητη δεξαμενή γενετικού υλικού και συντηρητής της άγριας πανίδας και χλωρίδας
6. Το δάσος ως ανεμοφράκτης
7. Το δάσος ως ηχομονωτής
8. Το δάσος ως αισθητικός, αναψυχικός και
εκπαιδευτικός πόρος
9. Το δάσος ως οικονομικός πόρος

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
εμπλουτισμός του πυθμένα
με φώσφορο
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1.

Το δάσος ως ρυθμιστής του υδρολογικού κύκλου

Η δασική βλάστηση επιδρά στον υδρολογικό κύκλο. Συγκεκριμένα επηρεάζει την πτώση, την
εξάτμιση και τη διήθηση των κατακρημνισμάτων της ατμόσφαιρας καθώς και την επιφανειακή
απορροή. Η κομοστέγη των δέντρων συγκρατεί ένα μεγάλο μέρος των κατακρημνισμάτων
της ατμόσφαιρας ενώ το υπόλοιπο διηθείται από το έδαφος ή ρέει επιφανειακά. Σημαντική
ποσότητα νερού επιστρέφει στην ατμόσφαιρα με τη διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής (εξάτμιση
και διαπνοή της βλάστησης) από την επιφάνεια των φύλλων και του εδάφους. Η παρουσία
του δάσους επηρεάζει τόσο το εδαφικό νερό όσο και την επιφανειακή απορροή. Αυξάνει το
ποσό του διηθούμενου νερού εμπλουτίζοντας τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα και το φιλτράρει
βελτιώνοντας την ποιότητά του ενώ μειώνει την επιφανειακή απορροή αποτρέποντας
πλημμυρικά και διαβρωτικά φαινόμενα.
2.

Δάσος: Ένας ανεκτίμητος... φίλος

4.

Το δάσος ως εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου, δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα
και απορρύπανσης

Το δάσος παράγει τη 10πλάσια ποσότητα οξυγόνου από οποιοδήποτε άλλο χερσαίο
οικοσύστημα, ενώ ένα δάσος μέσης παραγωγικότητας ενός εκταρίου παράγει το χρόνο 4τόνους
οξυγόνο και δεσμεύει πάνω από 4.000Kg CO2 και έτσι συμβάλλει στην διατήρηση σταθερής
περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα. Επίσης λειτουργεί
ως ένα τεράστιο φίλτρο ατμοσφαιρικών ρύπων. Ασκεί αφενός σημαντική φυσικο-μηχανική
επίδραση συγκρατώντας τα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας (1 εκτάριο δάσους πεύκης
συγκρατεί 64 τόνους σκόνης) και αφετέρου βιοχημική επίδραση απορρυπαίνοντάς την (1 εκτάριο
δάσους ερυθρελάτης συγκρατεί 250 Kg διοξείδιο του θείου).
5.

Το δάσος ως ασπίδα προστασίας του εδάφους

Το δάσος ως ανεξάντλητη δεξαμενή γενετικού υλικού και συντηρητής της άγριας
πανίδας και χλωρίδας

Το δάσος προσφέρει την καλύτερη προστασία στο έδαφος. Βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του
(δομή, αερισμός, διήθηση κ.ά.) και περιορίζει την έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων και την
εξάτμιση του εδαφικού νερού. Η ύπαρξή του περιορίζει την πτώση των κατακρημνισμάτων και
αναγκάζει τα επιφανειακά νερά να απορρέουν αργά έχοντας ως αποτέλεσμα την αποτροπή της
παράσυρσης των εδαφών (διάβρωση) και της απόπλυσης των θρεπτικών στοιχείων. Επίσης,
στερεώνει μηχανικά το έδαφος και εμποδίζει την μετακίνησή του.

Το δάσος είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους της προστασίας της ποικιλίας της ζωής.
Εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για διατροφή, διαβίωση, διατήρηση και προστασία
πολλών φυτικών και ζωικών οργανισμών. Σήμερα, που οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις θέτουν
σε κίνδυνο την ποικιλία της ζωής και απειλούν με εξαφάνιση πολλούς οργανισμούς του φυσικού
περιβάλλοντος, το δάσος αποτελεί καταφύγιο αυτών των οργανισμών και πολύτιμη αποθήκη
γενετικού υλικού συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

3.

6.

Δάσος και κλιματικοί παράγοντες

Το δάσος επηρεάζει τους κλιματικούς παράγοντες δημιουργώντας ένα δικό του μικροκλίμα. Με
την κομοστέγη του απορροφά, αντανακλά και διαχέει την ηλιακή ακτινοβολία δημιουργώντας
ένα φωτοκλίμα διαφορετικό σε ένταση και ποιοτική σύνθεση από το κλίμα του ευρύτερου
περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα συγκρατεί ένα μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και
παρεμποδίζει την άφεση της γήινης ακτινοβολίας και έτσι λειτουργεί ως κλιματιστικό που
ισοδυναμεί με 5 κλιματιστικές μηχανές των 2KW που εργάζονται 20ώρες το 24ωρο. Κατά τις
θερμές ημέρες η θερμοκρασία στο δάσος μπορεί να είναι μικρότερη από 8-17 0C ενώ τις ψυχρές
1-3 0C υψηλότερη. Η σχετική υγρασία του αέρα μέσα στο δάσος το καλοκαίρι είναι μεγαλύτερη
κατά 5-8% σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον και έτσι σε ξηρά κλίματα δημιουργείται ένα
ευχάριστο δροσερό περιβάλλον.

Το δάσος ως ανεμοφράκτης

Το δάσος αποτελεί φυσικό εμπόδιο των ανέμων που πνέουν χαμηλά στο έδαφος. Λειτουργεί ως
ανεμοφράκτης μειώνοντας την ένταση του ανέμου ανάλογα με τη σύνθεση και τη δομή του. Σε
μια απόσταση λίγων μέτρων μέσα στο δάσος επικρατεί νηνεμία, ενώ έξω από αυτό επικρατεί
ανεμοθύελλα, π.χ. σε δάσος δασικής πεύκης η απόσταση αυτή είναι 150μ. Η λειτουργία αυτή
έχει εφαρμογή στην προστασία της ζωοκοινότητας και των εκτεθειμένων στον άνεμο γεωργικών
εκτάσεων.
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7.

Το δάσος ως ηχομονωτής

Ο θόρυβος επιδρά αρνητικά στην υγεία του ανθρώπου. Επηρεάζει τόσο το νευρικό σύστημα
όσο και το αγγειοκαρδιακό. Στη σημερινή εποχή η ιδιότητα του δάσους ως ηχομονωτής αποκτά
τεράστια σημασία. Παρουσία δάσους παράπλευρα των δρόμων και των εθνικών οδών και μέσα
σε αστικό περιβάλλον μειώνει κατά πολύ το θόρυβο π.χ. σε δάσος κωνοφόρων η μείωση του
θορύβου φτάνει έως και 30 περίπου dB.
8.

Το δάσος ως αισθητικός, αναψυχικός και εκπαιδευτικός πόρος

Τα δάση αποτελούν ιδιαίτερες περιοχές για την ικανοποίηση αναγκών αναψυχής για τον άνθρωπο.
Μια σειρά από δραστηριότητες, όπως ορειβασία, περιήγηση, εκδρομές, κυνήγι, χιονοδρομία
κ.ά. δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξεφύγει από τον πολυθόρυβο και ψυχοφθόρο
σύγχρονο τρόπο ζωής, να απολαύσει τη φύση, να αναπνεύσει καθαρό αέρα, να βρει δροσιά, να
ασκηθεί και να χαλαρώσει μέσα από την αρμονία της σύνθεσης των χρωμάτων και των ήχων
του δάσους. Επίσης το δάσος μέσα από τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί
πηγή έμπνευσης, πληροφόρησης και ενημέρωσης περιβαλλοντικών αξιών. Οι συνεχόμενες
απαιτήσεις όμως για αναψυχή δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην πανίδα και χλωρίδα του
δάσους και οδηγούν πολλές φορές σε αυθαίρετες καταλήψεις και εκχερσώσεις με συνέπεια την
υποβάθμιση ακόμη και την καταστροφή του δάσους.
9.

Το δάσος ως οικονομικός πόρος

Το δάσος προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων, όπως πρώτη ύλη για τις ξυλοβιομηχανίες και
φαρμακοβιομηχανίες, καύσιμη ύλη, ρητίνη, κυνήγι κ.ά. Το ξύλο αποτελεί συνθετικό πολλών
κατασκευών (οικίες, βάρκες κ.ά) και την πρώτη ύλη για πλήθος προϊόντων (έπιπλα, χαρτί,
μοριοσανίδες κ.ά.). Το δάσος ακόμη προσφέρει δυνατότητες απασχόλησης και εργασίας
ενισχύοντας το οικογενειακό εισόδημα την τοπική και εθνική οικονομία. Προσφέρει εργασία
σε δασολόγους, δασοπόνους, δασεργάτες, υλοτόμους, ρητινοσυλλέκτες, απασχολεί εργατικό
και επιστημονικό προσωπικό στα εργοστάσια παραγωγής προϊόντων ξύλου όπως και δυναμικό
στην τουριστικές δραστηριότητες.

ΑΠΕΙΛΕΣ
ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το δασικό οικοσύστημα, αυτός ο ανεκτίμητος
… φίλος με την τεράστια συνεισφορά τόσο
στην διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας όσο και στη συνέχιση της ζωής απειλείται
συχνά από φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες.
Ως οικοσύστημα έχει την τάση να αντιστέκεται
στις μεταβολές που προκαλούνται από τις απειλές και προσπαθεί να τις απορροφά και να τις
αποσβαίνει, ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπία του. Σήμερα, όμως, η δυνατότητα του ανθρώπου να παρεμβαίνει στη δομή και στη λειτουργία του, είναι τόσο μεγάλη, που σε πολλές
περιπτώσεις το δασικό οικοσύστημα αδυνατεί
να απορροφήσει τις αλλαγές που προκαλούνται
με συνέπεια την υποβάθμισή του και κατά προέκταση την καταστροφή του.
Οι απειλές του δάσους μπορεί να είναι:
•

Φυσικές απειλές

Υψηλή θερμοκρασία, ξηρασία, ανεμοθύελλες,
παγετός και χιόνια, κεραυνός, πυρκαγιά.
•

Ανθρωπογενείς απειλές

Ατμοσφαιρική ρύπανση, όξινη βροχή, φαινόμενο του θερμοκηπίου, λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία, ρίψη απορριμμάτων, εκχέρσωση, (οικοπεδοποίηση, οδοποιία και γεωργικές εκτάσεις),
υπερβόσκηση, πυρκαγιά.
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Θερμοκρασία

Άνεμος

Χιόνια - Παγετοί

Κεραυνοί

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν νέκρωση των νεαρών φυτών, φυλλόπτωση και φλοιόκαυση (ο φλοιός ξηραίνεται
και πέφτει) στα δέντρα με λεπτό φλοιό, ενώ
η ξηρασία (έλλειψη υγρασίας στο έδαφος)
μειώνει την παραγωγικότητα των δασών και
προκαλεί καταστροφές στη φυσική αναγέννηση και στις αναδασώσεις, όμως και οι δύο
μπορεί να αποτελέσουν αιτίες έναρξης πυρ-

Ο άνεμος, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικός
για τη διασπορά της γύρης και των σπόρων
εντούτοις ξηραίνει και παρασύρει το έδαφος
και όταν είναι ισχυρός προκαλεί μηχανικές
ζημιές στα δέντρα (σπάσιμο, ξερίζωμα) ιδιαίτερα στα δέντρα που δεν μπορούν στείλουν βαθιά τις ρίζες (ιτιές, λεύκες).

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πέφτουν πολλά χιόνια, τα οποία συσσωρεύονται στην
κόμη των δέντρων και από το βάρος τους
μπορούν να προκαλέσουν ανατροπή, σπάσιμο και κύρτωση, ενώ οι παγετοί (κάτω
των -5º C) ιδιαίτερα κατά την άνοιξη και το
φθινόπωρο μπορούν να προκαλέσουν φλοιόκαυση και νέκρωση των δέντρων.

Οι κεραυνοί προσβάλλουν τα δέντρα συχνά
μιας και τα δέντρα είναι καλοί αγωγοί του
ηλεκτρισμού και μπορούν να προκαλέσουν
σπάσιμο ή σχίσιμο του κορμού, νέκρωση
του δέντρου και αιτία έναρξης πυρκαγιάς.

καγιάς.
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Ατμοσφαιρική ρύπανση

Όξινη βροχή

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μία σημαντική απειλή για το δασικό οικοσύστημα. Στα
δάση, τα οποία βρίσκονται κοντά σε βιομηχανικές περιοχές (εργοστάσια χαλκού, αλουμινίου,
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με λιγνίτη κ.ά.), φαίνεται έντονα η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μπορεί να προκαλέσει νέκρωση των φύλλων, στίγματα, νανισμό ακόμη και
νέκρωση του δέντρου π.χ. το SO2 μπαίνει από τα στόματα των φύλλων, διαχέεται και ανακατεύεται με το νερό των κυττάρων και προκαλεί νέκρωση της χλωροφύλλης. Ρυπαντικές ουσίες
επικάθονται και στο έδαφος μετατρέποντάς το σε πιο όξινο, με συνέπεια μακροπρόθεσμα να
κινδυνεύσουν τα δασικά οικοσυστήματα.

Φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελεί και η όξινη βροχή, η οποία μπορεί να προκαλέσει νέκρωση των φύλλων και ολόκληρου του δέντρου και είναι υπεύθυνη για τον θάνατο
δασών στη Σουηδία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά.

56

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απειλές του δασικού οικοσυστήματος

Απειλές του δασικού οικοσυστήματος

Απειλές του δασικού οικοσυστήματος

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Λαθροϋλοτομία - Λαθροθηρία

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου εντείνεται με τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων (CO2, μεθάνιο, υδρατμοί κ.λπ.) εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την αύξηση
της θερμοκρασίας και επιδρά στην φυτοκοινωνική σύνθεση της βλάστησης με την αύξηση της
θερμοκρασίας.

Η λαθροϋλοτομία αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες της καταστροφής των δασών, ενώ η λαθροθηρία της απειλής εξαφάνισης ειδών του δασικού οικοσυστήματος
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Απειλές του δασικού οικοσυστήματος
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Πολλές δασικές εκτάσεις μετατράπηκαν σε ανοιχτές χωματερές ενώ άλλες εκχερσώθηκαν ή
κάηκαν για να μετατραπούν είτε σε βοσκότοπους είτε να γίνουν οικόπεδα. Ειδικά η πυρκαγιά
σε συνδυασμό με την υπερβόσκηση αποτέλεσαν και αποτελούν τις κυριότερες αιτίες για την
ερημοποίηση πολλών περιοχών. Η πυρκαγιά μπορεί να προκαλέσει ολοκληρωτική καταστροφή του δασικού οικοσυστήματος, υποβάθμιση και παράσυρση του εδάφους.

ΟΙ
ΚΟ
ΣΥ

Ρίψη Απορριπαντικών - Εκχέρσωση - Υπερβόσκηση - Πυρκαγιά
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Δημοτικό Διαμέρισμα Δροσοπηγής
Ιστορικές αναφορές
Ανάμεσα στις δασωμένες πλαγιές του Βιτσίου, μέσα από τους ήχους των κρυστάλλινων νερών
των πηγών και των ρεμάτων και σε υψόμετρο 1020 μ. ξεπροβάλλει η Δροσοπηγή. Χωριό κτισμένο το 1952 από κατοίκους του Παλιού Χωριού «Μπαλκαμένη».
Το 1842 οι αδελφοί Γεώργιος και Μήτρος του Στέλιου (Στυλιάδηδες), ο Κώστας Τσούλης και ο
Μιχαήλ Κώστας, κάτοικοι του χωριού «Πληκάτι» της περιοχής Κόνιστας, αγοράζουν από τον
Οσμάν Ισμαήλ Πάσιο θερινό βοσκότοπο ως εκπρόσωποι 84 μεριδιούχων. Το 1844 χτίζουν το
νέο χωριό Μπαλκαμένη (Δροσοπηγή από το 1926) με άριστη ρυμοτομία (οριζόντιοι και κάθετοι
δρόμοι), καλντερίμια, αποχετευτικό σύστημα, πετρόχτιστη εκκλησία, πετρόχτιστο σχολείο και
πετρόχτιστα σπίτια.
Μαρτυρικό χωριό (ΠΔ 399 ΦΕΚ 277/16-12-1998) με ιδιαίτερη συμμετοχή και συμβολή στα
σημαντικά γεγονότα της περιοχής και της Ελλάδας. Στα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα αποτελεί ένα από τα ορμητήρια του Παύλου Μελά και καταφύγιο πολλών αγωνιστών. Οι κάτοικοί
της συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στους αγώνες εναντίον των Γερμανών. Στις 4 Απριλίου 1944 το χωριό καίγεται ολοσχερώς από τους Γερμανούς. Οι κάτοικοι βρίσκουν το κουράγιο
και το ξανακτίζουν, αλλά το 1947 –τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου- αναγκάζονται να το
εγκαταλείψουν και να ζήσουν στη Σκοπιά και στην Υδρούσα από το 1947 έως το 1952. Το 1952
χτίζεται, σε νέα αλλά κοντινή απόσταση από το Παλιό Χωριό, το σημερινό χωριό.
Σήμερα στο Παλιό χωριό έχουν απομείνει μερικοί πέτρινοι τοίχοι και γωνίες σπιτιών (ένα μέρος των πετρών χρησιμοποιήθηκε για να χτιστεί το νέο χωριό και το υπόλοιπο εξαφανίστηκε και
εξαφανίζεται παράνομα ακόμη και σήμερα), το πέτρινο καμπαναριό και μέρος του ναού της
Αγίας Τριάδας, μέρος του καλντεριμιού που συνέδεε το Χωριό με το ποτάμι, η πέτρινη γέφυρα
χτισμένη από το1852, πετρόχτιστες βρύσες, ο μύλος του Στύλου και στην Ελατιά ο ναός του
Αγίου Νικολάου.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ Δ.Δ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Το δασικό οικοσύστημα του Δ. Δ. Δροσοπηγής

ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
•

Γεωλογικές – Εδαφολογικές Συνθήκες: Γεωλογικά, ολόκληρη η περιοχή του δασικού οικοσυστήματος του Δ.Δ.
Δροσοπηγής, ως μέρος του ορεινού όγκου του όρους Βέρνον (Βίτσι), αποτελεί μέρος της Πελαγονικής μάζας Δ. Μακεδονίας – Ολύμπου, η οποία ξεκινά από τη λεκάνη της
Π.Γ.Δ.Σ. και φτάνει ως το άκρο της χερσονήσου της Μαγνησίας με Ανατολικά όρια την ζώνη του Αξιού και Δυτικά την υποπελαγονική ζώνη. Το γεωλογικό του υπόβαθρο
αποτελείται κυρίως από γνεύσιους και οι μαρμαρυγιακούς
σχιστόλιθους. Τα εδάφη είναι αμμοαργιλώδη, χονδρόκοκκα, έχουν μικρή υδατοχωρητικότητα και αερίζονται καλά.
Το βάθος τους ποικίλλει κατά θέσεις, από μέτριο βαθύ,
μέτρια δροσερό και μέτρια γόνιμο, μέχρι υγρό, βαθύ και
γονιμότατο. Το έδαφος είναι γόνιμο για την ανάπτυξη κωνοφόρων και πλατύφυλλων δασικών ειδών.

•

Γεωμορφολογία - Υδρολογία: Οι τρεις βουνοπλαγιές που
ξεκινούν από την κορυφογραμμή του όρους Βέρνον συγκλίνουν αμφιθεατρικά προς το χωριό Δροσοπηγή. Ένα
μεγάλο ρέμα, το ρέμα της Δροσοπηγής, που περνάει δί-

Αβιοτικό Περιβάλλον
•

Γεωγραφική θέση: Το δασικό οικοσύστημα του Δ.Δ. Δροσοπηγής βρίσκεται στα νότια
του Ν. Φλώρινας και απέχει περίπου 11 χ.λ.μ. από την πόλη της Φλώρινας. Εκτείνεται στις
πλαγιές του όρους Βέρνον (Βίτσι) και βρίσκεται στην περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ
γεωγραφικού μήκους 21ο 25΄ μέχρι 21ο 29΄ ανατολικά του μεσημβρινού Greenwich, σε
βόρειο γεωγραφικό πλάτος 40ο 38΄ μέχρι 40ο 42΄ και σε υψόμετρο από 800 μ. – 1750 μ..
Ακόμη βρίσκεται μεταξύ των Δ.Δ. Ασπρογείων, Νυμφαίου, Άνω Υδρούσας, Υδρούσας και
Τριανταφυλλιάς.

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΒΕΥΗ

(Κ.Π.Ε. ΜΕΛΙΤΗΣ)

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ

πλα από το χωριό αλλά και μερικά μικρότερα διασχίζουν
την περιοχή με ΒΑ κατεύθυνση. Οι κλίσεις γενικά είναι
μέτριες μέχρι ισχυρές, στις άκρες όμως των κυριότερων
ρεμάτων γίνονται πολύ ισχυρές μέχρι απότομες. Το τοπίο
παρουσιάζει έντονη ορεινή όψη. Χειμαρρικά φαινόμενα
σε έντονο ρυθμό δεν παρουσιάζονται εξαιτίας της πλούσιας δασοκάλυψης, της μικρής λεκάνης απορροής και της
τοπογραφικής διαμόρφωσης της περιοχής. Από όλη την
περιοχή πηγάζουν αρκετές πηγές με σημαντική υδατοπαροχή. Το νερό των περισσότερων πηγών διαρκεί όλο τον
χρόνο, μάλιστα δε, ένα μέρος των υδάτινων πηγών τους
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Αβιοτικό περιβάλλον
χρησιμοποιείται για την ύδρευση της πόλης της Φλώρινας
και των χωριών του Δήμου Περάσματος. Ολόκληρη η λεκάνη απορροής της περιοχής αποτελεί τμήμα της λεκάνης
απορροής του ποταμού Αξιού.

•

Κλιματικές και Μετεωρολογικές Συνθήκες: Στην περιοχή δεν έχουν γίνει κλιματολογικές παρατηρήσεις γι’ αυτό
χρησιμοποιούνται τα κλιματολογικά στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Φλώρινας. Το δασικό οικοσύστημα
του Δ.Δ. Δροσοπηγής ανήκει στη ζώνη του τραχέως ηπειρωτικού κλίματος, που επηρεάζεται από το Μεσοευρωπαϊκό. Έτσι, χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο ετήσιο ύψος
βροχής που είναι ευνοϊκό για τη βλάστηση και κατανέμεται εποχιακά στους περισσότερους μήνες. Παρουσιάζεται
μια ξηρή εποχή κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο
που ενεργεί ανασταλτικά στην ευδοκίμηση της βλάστησης. Θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος, ενώ ψυχρότερος
ο Ιανουάριος. Πιο βροχερός μήνας είναι ο Οκτώβριος και
πιο ξηρός ο Ιούνιος. Το κλίμα χαρακτηρίζεται, επίσης, από
έναν εξαιρετικά βαρύ χειμώνα με αρκετές φορές παρατεταμένους παγετούς, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες
στο δασικό οικοσύστημα και δροσερό καλοκαίρι. Οι άνεμοι που επικρατούν είναι βόρειοι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Το δασικό οικοσύστημα του Δ. Δ. Δροσοπηγής

ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

•

•

•

Χλωρίδα και Μυκοχλωρίδα: Η περιοχή διαθέτει πλούσια χλωρίδα. Στην περιοχή συναντούμε τη διάπλαση των φυλλοβολούντων κατά τον χειμώνα, πλατυφύλλων. Στην υψηλότερη περιοχή της Δροσοπηγής συναντούμε οξιές, ενώ χαμηλότερα είδη δρυός και κοντά στο
ποτάμι είδη ιτιάς και λεύκης. Συναντούμε επίσης και άλλα δευτερεύοντα είδη, τα κυριότερα
από τα οποία είναι: φράξος, οστρυά, κρανιά, γαύρος, σκλήθρο, λεπτοκαρυά, άρκευθος κ.ά.
Στα διάκενα του δάσους, στις γυμνές εκτάσεις και στα εγκαταλειμμένα χωράφια συναντούμε: κράταιγο, ζαμπούκο, αγριοτριανταφυλλιά, αγριοκορομηλιά, φτέρη, θυμάρι, σύμφυτο,
πριμούλα, αρχαγγελική των δασών, γεντιανή, ορχιδέες κ.ά. Συναντούμε επίσης και πολλά
είδη μυκοχλωρίδας όπως αμανίτες, βωλίτες, ρουσούλες, μορχέλες, ξυλομύκητες κ.ά.

Ίσκα

Βελανιδιά

Ιτιά

Πανίδα: Η πανίδα της περιοχής είναι επίσης πλούσια με σπουδαιότερα είδη τα παρακάτω:
αρκούδα, λύκος, αγριογούρουνο, αλεπού, ζαρκάδι, λαγός, σκαντζόχοιρος, σκίουρος, αετός,
γεράκι, αηδόνι, πέρδικα, κίσσα, φάσα, κοτσύφι, κουκουβάγια, βάτραχος, σαλαμάνδρα, νυχτερίδα, οχιά, δενδρογαλιά, χελώνα, σαλιγκάρι, νυχτοπεταλούδα, ακρίδα, κουνούπια και
στα ρέματα του δασικού οικοσυστήματος βίδρα, πέστροφα, καραβίδα, νερόφιδο.

Γεντιανή

Οξιές
Οξιά

Απειλούμενα είδη: Ιδιαίτερης προσοχής αποτελούν τα απειλούμενα και κινδυνεύοντα είδη
της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής όπως η καφέ αρκούδα, ο λύκος, η βίδρα, η πέστροφα, η άγρια ορχιδέα, η γεντιανή κ.ά.
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Ανθρωπογενές περιβάλλον
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ι
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Χελώνα

Το χωριό βρίσκεται πάνω στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Φλώρινας – Υδρούσας- Δροσοπηγής
– Βιτσίου – Καστοριάς. Συνδέεται ακόμη με την Άνω Υδρούσα με ασφαλτοστρωμένο δρόμο
και με το Νυμφαίο με χαλικόδρομο. Στην περιοχή της Δροσοπηγής υπάρχουν δύο εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, η Παλιά Δροσοπηγή (Μπελκαμένη) και η Ελατιά (Έλοβο). Από την Παλιά
Δροσοπηγή περνάει το ορειβατικό μονοπάτι Ε4. Οι απογραφές δείχνουν μια σταθερότητα του
πληθυσμού για τη δεκαετία 1991 - 2001 (337 κάτοικοι το 2001 και 328 κάτοικοι το 1991). Παλαιότερα οι κάτοικοι ήταν υλοτόμοι, οικοδόμοι και κτηνοτρόφοι. Σήμερα οι κάτοικοι κυρίως
εργάζονται ως εργάτες – οικοδόμοι. Μία οικογένεια μόνο ασχολείται με την κτηνοτροφία και
ελάχιστοι ασχολούνται με την καλλιέργεια μικρών ποσοτήτων φασολιών και πατατών για την
ικανοποίηση ατομικών κυρίως αναγκών. Ακόμη δύο οικογένειες ασχολούνται με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δυναμικότητας εκατό (100) κλινών στο σύνολο. Το δάσος το εκμεταλλεύεται ο Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Δροσοπηγής κυρίως για τις ατομικές ανάγκες των
κατοίκων. Πολλοί κάτοικοι, στο όραμα της εύρεσης εργασίας και της καλύτερης ζωής, έχουν
μεταναστεύσει. Στην περιοχή λειτουργεί διυλιστήριο νερού το οποίο υδρεύει την πόλη της
Φλώρινας, ενώ το 2000 σταμάτησε ο παλιός νερόμυλος τη λειτουργία του ως νεροτριβή.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΑΙΤΙΕΣ
Παλαιότερα το δάσος της περιοχής είχε υποστεί σοβαρές ζημίες από λαθροϋλοτομίες και έντονη βόσκηση με αποτελέσματα που είναι ορατά ακόμη και σήμερα.
Σήμερα, η βοσκή δεν είναι τόσο έντονη, αφού δεν έρχονται πλέον νομάδες κτηνοτρόφοι, ενώ
από τους κατοίκους ελάχιστοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Οι λαθροϋλοτομίες όμως συνεχίζονται (σε μικρότερο βαθμό) εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης και της ύπαρξης πολλών δασικών δρόμων. Δασικοί δρόμοι, οι οποίοι πέρα από τη χρήση τους για τη διαχείριση του δάσους,
προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε λαθροϋλοτόμους και λαθροθήρες. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα αφενός να μειώνεται το ενδιαίτημα και ο πληθυσμός της άγριας πανίδας και αφετέρου να
διακόπτεται η διέλευση των ζώων από περιοχή σε περιοχή, όπως της αρκούδας (Βιτσίου) που
απειλείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Το δασικό οικοσύστημα του Δ. Δ. Δροσοπηγής

Ακόμη η χρήση τμημάτων της δασικής έκτασης ως
σκουπιδότοπος, η λειτουργία του διυλιστηρίου νερού
της ΔΕΥΑΦ και τα λύματα του οικισμού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην χερσαία και ποτάμια
πανίδα και χλωρίδα. Ταυτόχρονα η συνεχής ζήτηση
νερού για ύδρευση και άρδευση από το οροπέδιο της
Φλώρινας και η άντληση του από τις πηγές έχει περιορίσει σημαντικά τις ποσότητες νερού στα ρέματα
με σοβαρές επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστημα της
Δροσοπηγής των χαμηλότερων περιοχών.
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ο δασομανιταράκης συναντά το δασό-δεντρο
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
Το δασό-δεντρο των γνώσεων και των εμπειριών

ΣΤΟΧΟΙ
Ανίχνευση γνώσεων και εμπειριών
Κατασκευή αραχνογράμματος

ΥΛΙΚΑ
χαρτί, χαρτόνι, μολύβι, μαρκαδόρος, κηρομπογιά

Σημειώστε στα φύλλα του δασό-δεντρου μία λέξη, μία φράση,
μία ανάμνηση ή μία σκέψη για το δάσος. Στη συνέχεια ανακοινώστε το στην τάξη. Φτιάξτε όλοι μαζί σε χαρτόνι το δασό-δεντρο των γνώσεων και των εμπειριών του δάσους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - Το δασό-δεντρο των γνώσεων και των εμπειριών

2

ενότητα
ο δασομανιταράκης συναντά το δεντρο-οικοσύστημα
Επισκεφτείτε το δάσος της περιοχής σας, επιλέξτε ένα δέντρο και υιοθετήστε το
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
Ανακαλύπτω το δέντρο μου
ΣΤΟΧΟΙ
Ανάπτυξη των αισθήσεων ακοής και όσφρησης
Προσανατολισμός στο δάσος
Ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας
Να νιώσουν και να αισθανθούν τη μοναδικότητα του κάθε οργανισμού
ΥΛΙΚΑ
μαντίλι

Σχηματίστε ζευγάρια. Το ένα παιδί από το ζευγάρι δένει
τα μάτια του με το μαντήλι ενώ το άλλο το οδηγεί σε
ένα δέντρο. Το πρώτο παιδί αφού αγγίξει, αγκαλιάσει
και εξερευνήσει το δέντρο ξαναοδηγείται στην αρχική
του θέση. Στη συνέχεια προσπαθεί να ανακαλύψει το
δέντρο του.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 - Ανακαλύπτω το δέντρο μου

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
Το ίχνος του δέντρου

ΣΤΟΧΟΙ
Προσέγγιση της ποικιλομορφίας των δέντρων
Να είναι ικανοί να διακρίνουν την διαφορετικότητα των δέντρων
Ενθάρρυνση για δημιουργική έκφραση
ΥΛΙΚΑ
χαρτί, κηρομπογιά, δακτυλομπογιά

Δημιουργήστε το τύπωμα του κορμού τοποθετώντας το χαρτί στον κορμό
του δέντρου και χρωμάτισε με κηρομπογιά.
Δημιουργήστε το τύπωμα του φύλλου πάνω στο χαρτί με δακτυλομπογιά.
Δημιουργήστε μια ομαδική σύνθεση σε ένα χαρτόνι με τα τυπώματα των
φύλλων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 - Το ίχνος του δέντρου

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4
Δημιουργώ ιχνοαπολίθωμα φύλλου

ΣΤΟΧΟΙ
Ενθάρρυνση για δημιουργική έκφραση

ΥΛΙΚΑ
χαρτί, κηρομπογιά, δακτυλομπογιά

Αγοράζουμε πηλό από το βιβλιοπωλείο και το δουλεύουμε με
τα χέρια μέχρι να μαλακώσει. Μόλις μαλακώσει τοποθετούμε
ένα ξερό φύλλο στην ελεύθερη επιφάνεια και όταν αρχίζει
να στεγνώνει ο πηλός, αφαιρούμε με προσοχή το φύλλο και
παίρνουμε το ιχνοαπολίθωμά του. Προαιρετικά μπορούμε να
το χρωματίσουμε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 - Δημιουργώ ιχνοαπολίθωμα φύλλου

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5
Προσέγγιση και μέτρηση του ύψους και της
ηλικίας του δέντρου
ΣΤΟΧΟΙ
Μέτρηση κατά προσέγγιση του ύψους και της ηλικίας ενός δέντρου
Σύγκριση του δέντρου με τα γειτονικά του
Συσχέτιση του ύψος του δέντρου με την ηλικία και τους αβιοτικούς
παράγοντες (ήλιος, νερό, έδαφος …)
ΥΛΙΚΑ
ραβδί ΑΒ μήκους 80 εκ. και ένα τμήμα αυτού ΑΓ μήκους 8 εκ.,
μετροταινία, τρυπανίδιο

Λαμβάνοντας υπόψη τα ενημερωτικά φυλλάδια 1 και 2
των επόμενων σελίδων προσπαθήστε να εκτιμήσετε και
να μετρήσετε κατά προσέγγιση το ύψος και την ηλικία του
δέντρου, συγκρίνετέ το με τα γειτονικά δέντρα και συνδέστε το με τους αβιοτικούς παράγοντες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 - Προσέγγιση και μέτρηση του ύψους και της ηλικίας του δέντρου

Ύψος δέντρου
(κατά προσέγγιση)

Ηλικία Δέντρου
(κατά προσέγγιση)

Σύγκριση με τα
γειτονικά δέντρα
Ψηλό(Ψ),
Χαμηλό (Χ)

Αβιοτικοί
παράγοντες που
επηρεάζουν το
ύψος του δέντρου
(Ηλιοφάνεια Η, Σκιερή περιοχή Σ,
Υγρασία Υ)

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1
Κατά προσέγγιση μέτρηση του ύψους ενός δέντρου
1η ΜΕΘΟΔΟΣ
Έχουμε ένα ραβδί ΑΒ μήκους 80 εκ. και ένα τμήμα αυτού ΑΓ μήκους 8 εκ. Ο παρατηρητής κατά τη διάρκεια της μέτρησης κρατά το ραβδί τεντωμένο στο ύψος του στήθους.
Αναζητά ένα σημείο, από το οποίο μπορεί να δει όλο το δέντρο (από το έδαφος ως την
κορυφή του) , με τέτοιο τρόπο, ώστε, οι ευθείες Ββ και Αα να περνούν από την κορυφή β
και τη βάση του δέντρου α. Το σημείο γ, που βρίσκεται στην ευθεία που ορίζεται από το
μάτι του παρατηρητή πάνω στον κορμό του δέντρου και το σημείο Γ που βρίσκεται πάνω
στο ραβδί, σημειώνεται στον κορμό από άλλο άτομο. Μετρούμε την απόσταση
αγ .
Δεδομένου ότι, πάνω στο ραβδί το τμήμα ΑΒ είναι 10 φορές μεγαλύτερο του ΑΓ, το ύψος του δέντρου ,δηλ. το τμήμα αβ,
ισούται με 10 φορές το μήκος του τμήματος αγ.

Β

Γ

Α

γ
α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 - Κατά προσέγγιση μέτρηση του ύψους ενός δέντρου

2η ΜΕΘΟΔΟΣ
Όταν ο παρατηρητής μπορεί να δει την κορυφή του δέντρου ανάμεσα από τα πόδια του,
τότε η απόσταση ανάμεσα στα πόδια του και τον κορμό του δέντρου είναι περίπου ίση
με το ύψος του δέντρου.

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2
Κατά προσέγγιση μέτρηση της ηλικίας ενός δέντρου
1η ΜΕΘΟΔΟΣ
1. Ένα δέντρο οξιάς με στηθιαία διάμετρο (διάμετρος του κορμού του δέντρου σε ύψος
130 εκ. από το έδαφος) 50 εκ. είναι περίπου 100 ετών.
2. Ένα έλατο είναι τόσων ετών όσοι είναι και οι σπόνδυλοί του.

2η ΜΕΘΟΔΟΣ
Με τη βοήθεια του τρυπανιδίου του Pressler τρυπάμε τον κορμό του δέντρου και βγάζουμε ένα λεπτό καρότο, στο οποίο φαίνονται οι ετήσιοι αυξητικοί δακτύλιοι του δέντρου.
Ο αριθμός των ετήσιων δακτυλίων αποτελεί και την ηλικία του δέντρου. Επειδή με τη
χρήση του τρυπανιδίου είναι δυνατόν να προκληθούν ζημιές στο δέντρο βρίσκουμε έναν
κορμό κομμένο στον οποίο φαίνονται οι ετήσιοι αυξητικοί δακτύλιοι (όπως σχήμα).

Μετρήστε του δακτύλιους του κορμού της απέναντι σελίδας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 - Κατά προσέγγιση μέτρηση του ύψους ενός δέντρου

3

ενότητα
o δασομανιταράκης συναντά το δασο-οικοσύστημα
Επισκεφτείτε και ανακαλύψτε το δάσος του δασομανιταράκη ή της περιοχής σας
Πριν την επίσκεψη συμβουλευτείτε τον οδηγό συμπεριφοράς στο δάσος

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 - Προσέγγιση της έννοιας του δασο-οικοσυστήματος

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
ένας μαθητής όταν περπατάει στο δάσος πρέπει:
1. να αποφεύγει το άσκοπο κόψιμο των φυτών
2. να θυμάται ότι οι φωνές και η φασαρία ενοχλούν τα ζώα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6
Προσέγγιση της έννοιας του δασο-οικοσυστήματος
(Πριν την επίσκεψή σας στο δάσος)

3. να μην πετάει σκουπίδια στο δάσος
4. να είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει όλες τις αισθήσεις του
ΣΤΟΧΟΙ
ένας μαθητής για να περάσει ευχάριστα στο δάσος χωρίς ατυχήματα καλό θα είναι:
1. να μην απομακρύνεται από την ομάδα

Προσέγγιση της έννοιας του δασικού οικοσυστήματος

2. να υπακούει στις οδηγίες του υπεύθυνου
3. να μη σκαρφαλώνει στα δέντρα
4. να αποφεύγει κάθε ενέργεια που εκθέτει τον εαυτό του ή άλλο συμμαθητή του σε κίνδυνο

ΥΛΙΚΑ
Καρτέλες της επόμενης σελίδας

Κόψτε την εικόνα του δασικού οικοσυστήματος (επόμενη σελίδα) και δημιούργησε ένα παζλ. Συνθέστε την
πολυκατοικία του δάσους. Τι παρατηρείτε;

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 - Προσδιορισμός του δασο-οικοσυστήματος του δασομανιταράκη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7
Προσδιορισμός του δασο-οικοσυστήματος του
δασομανιταράκη
ΣΤΟΧΟΙ
Άσκηση στην ανάγνωση χαρτών
Προσδιορισμός και εντοπισμός του δασικού οικοσυστήματος του Δ.Δ. Δροσοπηγής
πάνω στο χάρτη
Υπολογισμός αποστάσεων με τη βοήθεια της κλίμακας

ΒΟΡΡΑΣ

ΒΑΡΝΟΥΝΤΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΒΕΥΗ

Προσανατολισμός στο χώρο με τη βοήθεια του χάρτη και της πυξίδας
ΒΕΡΝΟΝ

ΥΛΙΚΑ

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ

χάρτης Ν. Φλώρινας, μολύβι, πυξίδα

Προσδιορίστε με τη βοήθεια του χάρτη του Ν. Φλώρινας το Δ. Δ. Δροσοπηγής για να βρείτε το δασικό οικοσύστημα μου. Στην συνέχεια με τη
βοήθεια του χάρακα και της κλίμακας του χάρτη υπολογίστε την απόσταση του τόπου μου από την πόλη της Φλώρινας.
Μπορείτε να κάνετε το ίδιο για το δάσος σας με χάρτη της περιοχής σας

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 - Ανιχνεύοντας το δασο-οικοσύστημα μου

ΧΛΩΡΙΔΑ
Σημειώστε τα είδη των φυτών που συναντάτε στη διαδρομή:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8
Ανιχνεύοντας το δασο-οικοσύστημα μου

Όνομα φυτού

Φυλλοβόλο (Φ) ή
αειθαλές (Α)

Δέντρο (Δ),
θάμνος (Θ) ή πόα (Π)

ΣΤΟΧΟΙ
Γνωριμία με το δάσος του δασομανιταράκη
Συνειδητοποίηση της ποικιλίας των στοιχείων που το συνθέτουν
Όξυνση των αισθήσεων ακοής, όρασης και όσφρησης
Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατηρητικότητας, καταγραφής και έρευνας
Ευαισθητοποίηση για την πανίδα και τη χλωρίδα του δάσους του δασομανιταράκη
ΥΛΙΚΑ
μολύβι, σημειωματάριο, φύλλα εργασίας, θερμόμετρο, υγρόμετρο, αλτίμετρο

ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πηγές , ρυάκια ή ποτάμι
Ρέματα χωρίς νερό
Ξέφωτα
Λιβάδια
Θαμνότοποι
Διάβρωση εδάφους

Παρατηρήστε κορμούς δέντρων. Έχουν λειχήνες, βρύα;
Επισκεφθείτε το δασικό οικοσύστημα μου και συμπληρώστε τα παρακάτω φύλλα εργασίας

ΛΕΙΧΗΝΕΣ
Πράσινες
Γκρίζες
Ξηραμένες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΒΡΥΑ
Πράσινα
Γκρίζα
Ξηραμένα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΙΔΑ

Τι άλλο παρατηρήσατε που σας έκανε εντύπωση;

Γράψτε κατά την επίσκεψή σας στο δάσος είδη ζώων που συναντάτε:
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΡΠΕΤΑ

ΠΤΗΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 - Ανιχνεύοντας το δασο-οικοσύστημα μου

ΕΝΤΟΜΑ

Ζωγραφίστε ένα θηλαστικό ή ερπετό ή πτηνό ή έντομο.
Σημειώστε

στα παρακάτω:

Κόκκαλα
Τρίχες
Φαγωμένοι καρποί
Περιττώματα ζώων
Φωλιές πουλιών
Μυρωδιά κάποιου ζώου

Ποια ζώα αναγνωρίσατε από τα ίχνη τους;
1.
2.
3.
4.

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

Συμπληρώνω τα παρακάτω:
Αβιοτικοί παράγοντες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 - Ανιχνεύοντας το δασο-οικοσύστημα μου

Συμπληρώνω τα παρακάτω;
Μετρήσεις

Ήχοι από ανθρώπινες δραστηριότητες

Θερμοκρασία εδάφους

Ανθρώπινες φωνές

Θερμοκρασία αέρα

Βουή αυτοκινήτων

Υγρασία εδάφους

Θόρυβος πριονιού

Υγρασία αέρα

Κουδουνίσματα

Αβιοτικοί παράγοντες

Ήχοι από δραστηριότητες ζώων

Ήχοι από φυσικές δραστηριότητες

Κελαηδήματα πουλιών

Θρόισμα φύλλων

Βούισμα εντόμων

Σφύριγμα ανέμου

Γάβγισμα σκύλου

Κελάρυσμα νερού

Βελάσματα
Κόασμα βατράχου

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 - Ανιχνεύοντας το δασο-οικοσύστημα μου

Υπάρχουν δρόμοι στο δάσος;

Υπάρχουν περιοχές που να δείχνουν καμένες;

Τι εξυπηρετούν κατά τη γνώμη σας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

Αντιληφθήκατε οχήματα.
Αν ναι, πόσα;
.........................................................
.........................................................

Υπάρχουν πεσμένα δέντρα;
ΝΑΙ

Υπάρχουν κτίσματα στο δάσος;

ΟΧΙ

Τι εξυπηρετούν κατά τη γνώμη σας;
.........................................................
.........................................................
Υπάρχουν περιφραγμένες περιοχές
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πού και πόσες συναντήσατε;
Υπάρχουν υλοτομημένα δέντρα;

Υπάρχουν σκουπίδια;
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΧΑΡΤΙ
ΓΙΑΛΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 - Τροφικές σχέσεις στο δασο-οικοσύστημα του δασομανιταράκη

•

Αντιστοιχίζουμε τους όρους της αριστερής στήλης με τις έννοιες της
δεξιάς:
Οργανισμοί που διασπούν τα μόρια
Παραγωγοί
των νεκρών φυτικών – ζωικών
οργανισμών σε θρεπτικά συστατικά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9
Τροφικές σχέσεις στο δασο-οικοσύστημα του
δασομανιταράκη
ΣΤΟΧΟΙ
Συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης των οργανισμών καθώς και της μοναδικότητας
και της αξίας κάθε οργανισμού

Καταναλωτές

Φυτά

Αποικοδομητές

Φυτοφάγα και σαρκοφάγα ζώα

Ενθάρρυνση για δημιουργική έκφραση
•

ΥΛΙΚΑ
μολύβι, σημειωματάριο, φύλλα εργασίας, ξύλινα κυβάκια ή κονσέρβες ή χαρτόκουτα,
γυάλινο δοχείο, χώμα, άμμος, ξερά φύλλα και κλαδιά

Βάζουμε τους παρακάτω οργανισμούς σε σειρά, ώστε να αποτελούν τροφική αλυσίδα: σιτάρι, ποντίκι, γεράκι, ακρίδα, φίδι

...................
Αναλάβετε ρόλους ζώων και φυτών. Με τεντωμένα χέρια πιαστείτε ο ένας δίπλα στον
άλλο ώστε να σχηματίσετε την αλυσίδα του δάσους. Στη συνέχεια ένας μαθητής που
αναλαμβάνει το ρόλο του οικοπεδοφάγου ή του εμπρηστή ή του λαθροϋλοτόμου κ.ά.
πέφτει με δύναμη πάνω στην αλυσίδα. Τι παρατηρείτε και τι συμπεραίνετε;
Τοποθετήστε ξύλινα κυβάκια ή κονσέρβες ή χαρτόκουτα όπως το σχήμα ώστε να γίνει
μια τροφική πυραμίδα. Τραβήξτε απότομα ένα κυβάκι. Τι παρατηρείτε και τι συμπεραίνετε;
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Β
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Α
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Α
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

•

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

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

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

Ανακαλύπτουμε τροφικές σχέσεις που υπάρχουν στο ακόλουθο τροφικό πλέγμα.

Τις καταγράφουμε στον πίνακα.

βάτραχος

κάμπια

τριφύλλι

ραδίκι

πεταλούδα

λύκος
δεντρογαλιά

Επεξεργαστείτε τα φύλλα εργασίας των επόμενων σελίδων της ενότητας.

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

οχιά

ακρίδα
πρόβατο

ποντίκι

αετός
άνθρωπος

γεράκι

πέστροφα

άνθρωπος
βελανιδιά

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 - Τροφικές σχέσεις στο δασο-οικοσύστημα του δασομανιταράκη

Περιγράψτε το δικό σας ρόλο στην τροφική αλυσίδα ταξινομώντας οτιδήποτε φάγατε
μέσα σε ένα 24ωρο και προέρχεται από παραγωγούς, καταναλωτές και αποικοδομητές.
•

Περιγράφω το πρωινό μου

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Αναλύω τις τροφές που έφαγα το πρωί
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

•

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΕΣ

•

Υπάρχουν διαδρομές(λαγούμια) μέσα στο χώμα;

•

Τι συνέβη στα ξερά φύλλα και κλαδιά;

•

Υπάρχουν ενδείξεις για καθίζηση του χώματος;

Υγρό χώμα κήπου

Περιγράφω το μεσημεριανό μου

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Αναλύω τις τροφές που έφαγα το μεσημέρι
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Σε ένα γυάλινο δοχείο τοποθετήστε 6-8 στρώματα εναλλάξ υγρού χώματος κήπου, ξερά
φύλλα και κλαδιά. Στη συνέχεια τοποθετήστε μέσα στο δοχείο γαιοσκώληκες. Μετά από
ένα χρονικό διάστημα παρατηρείστε και απαντήστε στα ερωτήματα:

Ξερά φύλλα και κλαδιά
Υγρό χώμα κήπου

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΕΣ

Ξερά φύλλα και κλαδιά
Υγρό χώμα κήπου
Ξερά φύλλα και κλαδιά

•

Περιγράφω το δείπνο μου

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Αναλύω τις τροφές που έφαγα το βράδυ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΕΣ

Υγρό χώμα κήπου
Ξερά φύλλα και κλαδιά
Υγρό χώμα κήπου

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

Σενάριο
Ο κυρ Γιάννης έχει ένα μεγάλο χωράφι με κηπευτικά (μαρούλια, σπανάκια, καρότα, λάχανα κ.ά.) κοντά στο δάσος μου. Τα τελευταία δέκα χρόνια, με την παραγωγή του τροφοδοτεί τις κεντρικές λαχαναγορές τεσσάρων Νομών. Κάποια μέρα βρίσκει τρεις νεκρές
αλεπούδες στα όρια του χωραφιού του. Ενημερώνει τον κτηνίατρο της περιοχής για το
περιστατικό. Ο κτηνίατρος, αφού εξέτασε τις αλεπούδες, ανακοίνωσε στον κυρ Γιάννη
ότι η αιτία θανάτου είναι το φυτοφάρμακο που βρέθηκε στο στομάχι των αλεπούδων. Ο
κυρ Γιάννης αμέσως αναρωτήθηκε πως βρέθηκε το φυτοφάρμακο στο στομάχι τους.

Μπορείτε να βοηθήσετε τον κυρ Γιάννη να λύσει την απορία του;

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 - Τροφικές σχέσεις στο δασο-οικοσύστημα του δασομανιταράκη

4

ενότητα
Ο δασομανιταράκης ανακαλύπτει την προσφορά
και τις απειλές του ανεκτίμητου φίλου

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10
ο δασομανιταράκης ανακαλύπτει την προσφορά
και τις απειλές του ανεκτίμητου φίλου
ΣΤΟΧΟΙ
Κατανόηση των αξιών του δασικού οικοσυστήματος
Συνειδητοποίηση των συνεπειών της καταστροφής του δασικού οικοσυστήματος
Ενθάρρυνση για συνεργασία και ομαδική εργασία
ΥΛΙΚΑ
μολύβι, σημειωματάριο

Συμπληρώστε στα άδεια κουτάκια του παρακάτω δέντρου
τις λέξεις-φράσεις: πυρκαγιά, παραγωγή οξυγόνου, λαθροϋτολομία, οικοπεδοποίηση, απορρίμματα, αντιρρυπαντική δράση, ψυχαγωγία, εργασία, συγκράτηση εδάφους,
καταφύγιο ζώων, λαθροθηρία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 - Ο δασομανιταράκης ανακαλύπτει την προσφορά και τις απειλές του ανεκτίμητου φίλου

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11
ο δασομανιταράκης ανακαλύπτει τη σχέση
δάσους - διάβρωση
ΣΤΟΧΟΙ
Κατανόηση των αξιών του δασικού οικοσυστήματος
Συνειδητοποίηση των συνεπειών της καταστροφής του δασικού οικοσυστήματος
Να πειραματιστούν, να παρατηρήσουν και να εξάγουν συμπεράσματα
ΥΛΙΚΑ
φόρμες αλουμινίου για κέικ, χώμα, βλάστηση, ποτιστήρι

Τοποθετήστε σε κλίση δύο φόρμες αλουμινίου για κέικ, στις οποίες η
μία έχει μόνο χώμα και η άλλη χώμα με βλάστηση. Στη συνέχεια ρίξτε
νερό με ένα ποτιστήρι και στις δύο φόρμες. Τι παρατηρείτε και τι συμπεραίνετε; Συνδέστε το πείραμα με την πυρκαγιά, την αποψίλωση και την
υπερβόσκηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11 - Ο δασομανιταράκης ανακαλύπτει τη σχέση δάσους - διάβρωση

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12 - Λογοτεχνία και παράδοση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12
λογοτεχνία και παράδοση

“Πρέπει η αφυπνισμένη μας συνείδηση
Να εκπροσωπήσει και να εκφράσει
τη φωνή του δέντρου που καίγεται
του ζώου που εξαφανίζεται
της θάλασσας που μολύνεται
του φωτός που πάνω από την πόλη μας
παύει να είναι φως.
Η φωνή των συντρόφων μας δηλαδή σε
αυτή τη ζωή”
Ν. Βρεττάκος
Οι Δροσοπηγιώτες δεν υλοτομούσαν ποτέ το δάσος του Μαντεμίου (δάσος πάνω από το Χωριό) και το θεωρούσαν ιερό.
Την περίοδο της Γερμανικής κατοχής αναγκάστηκαν να το
ξυλεύσουν για να αντιμετωπίσουν το κρύο και την εξαθλίωση της κατοχής. Αυτό έγινε αφού πρώτα ο παπάς του χωριού
έκανε λιτανεία. Το ολοκαύτωμα του χωριού από τους Γερμανούς αργότερα αποδόθηκε και στην ξύλευση του δάσους.
Ίσως είναι μία δοξασία ! Μήπως όμως το δάσος δεν έπρεπε
να υλοτομηθεί γιατί προστάτευε το Χωριό από τα νερά της
βροχής και τις πλημμύρες; …
Μαρτυρία

Αναζητήστε και καταγράψτε κείμενα, θρύλους και παραδόσεις για τη σημασία, την αξία και τα προβλήματα του δάσους και φτιάξτε τη δικιά σας
ανθολογία.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ

5

ενότητα
ο δασομανιταράκης συναντά τις προστατευόμενες περιοχές

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13- Προστατευόμενες περιοχές

Τοποθετήστε στις θέσεις του
χάρτη τα ονόματα των 10 Εθνικών Δρυμών της χώρας μας
•

Όλυμπος

•

Σαμαριά

•

Σούνιο

•

Πρέσπες

•

Παρνασσός

•

Οίτη

•

Αίνος

•

Πίνδος (Βάλια – Κάλντα)

Να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής κειμένων και προσανατολισμού στο χάρτη

•

Βίκος – Αώος

Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκης προστασίας τους

•

Πάρνηθα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13
προστατευόμενες περιοχές
ΣΤΟΧΟΙ
Γνωριμία με τις προστατευόμενες περιοχές
Να κατανοήσουν τη σημασία και το ρόλο τους
Συνειδητοποίηση των προβλημάτων τους

ΥΛΙΚΑ
χαρτί, μολύβι, χάρτης Ελλάδος

Αναφέρετε τις κατηγορίες των προστατευόμενων περιοχών. Περιγράψτε ποιά η σημασία τους και ποιός ο
ρόλος τους και εντοπίστε χαρακτηριστικά προβλήματα
τους.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6

ενότητα
Ο δασομανιταράκης εκφράζεται δημιουργικά
και αναζητά τρόπους αντιμετώπισης
των προβλημάτων του δασο-οικοσυστήματος

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ
Κατασκευή χιονοδρομικού κέντρου στο δάσος του
δασομανιταράκη
ΣΤΟΧΟΙ
Εφαρμογή των γνώσεων που έχουν κατακτηθεί
Ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας, ομαδικότητας, αξιολόγησης αναγκών και επιλογής
της καλύτερης εναλλακτικής λύσης
Εκμάθηση της αντιπαράθεσης των δικών τους αξιών με αυτές των άλλων με στόχο να
ληφθεί μια απόφαση
Ανάπτυξη δράσης με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον
Συνειδητοποίηση του ρόλου τους ως πολίτες
Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης
ΥΛΙΚΑ
χαρτί, μολύβι, χαρτόνια, μαρκαδόροι
Σενάριο
Γίνεται συζήτηση για την κατασκευή ενός χιονοδρομικού κέντρου στο δασοοικοσύστημα του
δασομανιταράκη. Αναλάβετε ρόλους εκπροσώπων ομάδων που συσχετίζονται με την κατασκευή
του: δασομανιταράκης, οξιά, βελανιδιά, επιχειρηματίας, κάτοικος, οικολόγος, Δήμαρχος, μηχανικός (και οποιοδήποτε άλλος σχετίζεται) και συζητήστε από όλες τις πλευρές για τη δυνατότητα
υλοποίησής του.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατηρείστε ήπια και φιλική ατμόσφαιρα χωρίς ανταγωνισμό. Δώστε το λόγο σε όλους. Προσπαθήστε να είστε καλοί ακροατές. Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τις
σκέψεις και προτάσεις σας χρησιμοποιώντας επιχειρήματα. Ορίστε χρόνο ολοκλήρωσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14 - Κατασκευή χιονοδρομικού κέντρου στο δάσος του δασομανιταράκη

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16 - Δασο-μήνυμα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15
Μακέτα του δασο-οικοσύστηματος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16
Δασο-μήνυμα

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

Εμπέδωση και αξιολόγηση των γνώσεων μέσω της εικαστικής έκφρασης

Εμπέδωση και αξιολόγηση των γνώσεων μέσω της παραγωγής κειμένων

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και φαντασίας

Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και ομαδικότητας

Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και ομαδικότητας

Ενθάρρυνση για πρωτοβουλία και ανάληψη δράσης
Ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευθύνης

ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

Χαρτί, μαρκαδόροι, πλαστελίνη, πηλό ή γύψο, φυσικά υλικά, εικόνες – φωτογραφίες

Χαρτί, μολύβι, μαρκαδόροι

Κατασκευάστε το δασο-οικοσύστημά μου. Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε όλα τα στοιχεία που το συνθέτουν. Επιλέξτε τα υλικά κατασκευής.

Δημιουργήστε αφίσα και στείλτε ένα μήνυμα για την
προστασία του δασο-οικοσυστήματος του δασομανιταράκη.

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Αβιοτικό περιβάλλον

Αγροτουρισμός

Αγρωστώδη

Το σύνολο των μη ζώντων συστατικών του φυσικού περιβάλλοντος (νερό, έδαφος, ανόργανες ουσίες, υγρασία, φως,
θερμοκρασία, κ.ά. ).
Ήπια μορφή τουρισμού (φιλικός, οικείος, άμεσος), που περιλαμβάνει την ανάδειξη της διαφορετικότητας και μοναδικότητας του κάθε τόπου και της τοπικής αγροτικής κοινότητας.
Οικογένεια φυτών, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει
τα δημητριακά δηλαδή το σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη,
τη σίκαλη, το καλαμπόκι, το ρύζι, την αγριάδα, τα διάφορα
γρασίδια,κ.ά.

Αειφορία ή Αειφόρος ανάπτυ- Eίναι διαδικασία με την οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες
ξη ή Βιώσιμη ανάπτυξη
του παρόντος, χωρίς να υπονομεύονται οι απαιτήσεις tων
μελλοντικών γενεών, ώστε να καλύψουν και αυτές τις δικές
τους ανάγκες κ.ο.κ. Έτσι, η αειφορία μπορεί να εξασφαλίσει τη διαρκή για παράδειγμα αξιοποίηση των φυσικών πόρων, χωρίς να προκληθούν μόνιμες ή και μη αναστρέψιμες
–περιβαλλοντικά ζημιογόνες – μεταβολές.
Αείφυλλα φυτά

Είναι εκείνες οι κοινωνίες των φυτών οι οποίες έχουν φύλλα
όλες τις εποχές του έτους.

Αλληλεπίδραση

Η αμοιβαία επίδραση μεταξύ παραγόντων βιοτικών, αβιοτικών ή βιοτικών-αβιοτικών.

Αναδάσωση

Eίναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία φυτεύονται δένδρα εκεί όπου προϋπήρχαν και τα οποία έχουν καταστραφεί
από πυρκαγιές ή άλλες αιτίες.

Γλωσσάρι

Ανθρώπινες ή Ανθρωπογενείς
δραστηριότητες

Eίναι οι δραστηριότητες που προέρχονται από τον άνθρωπο
(αγροτικές καλλιέργειες, ρύπανση, υπεραλίευση κ.ά).

Ανθρωπογενές περιβάλλον

Οτιδήποτε έχει δημιουργήσει και προσθέσει ο άνθρωπος
στο φυσικό περιβάλλον. Λέγεται και τεχνητό περιβάλλον.

Αποικοδομητές ή Σαπροφάγοι Eίναι συνήθως μικροοργανισμοί (βακτήρια, πρωτόζωα,
οργανισμοί
μύκητες) οι οποίοι αποικοδομούν-διασπούν-κομματιάζουν
κάθε νεκρό οργανικό υλικό (νεκρά φύλλα, νεκρά ζώα, περιττώματα, απορρίμματα κ.ά) στα ανόργανα συστατικά του.
Αυτότροφοι οργανισμοί ή
Πρωτογενείς παραγωγοί

Eίναι οι φυτικοί οργανισμοί οι οποίοι με το διοξείδιο του
άνθρακα και με το νερό που βρίσκονται στο περιβάλλον και
με τη βοήθεια τους ηλιακής ακτινοβολίας (λειτουργία της
φωτοσύνθεσης), δημιουργούν σάκχαρα, δηλαδή την τροφή
τους.

Βιοκοινότητα

Το σύνολο των φυτικών και ζωικών οργανισμών που συνυπάρχουν σε συγκεκριμένο περιβάλλον ή βιότοπο. Το βιοτικό μέρος του οικοσυστήματος.

Βιολογικά προϊόντα

Eίναι φυτικά και ζωικά αγροτικά προϊόντα τα οποία παράγονται με φιλικές μεθόδους προς το περιβάλλον και την
υγεία του καταναλωτή.

Βιομάζα

Είναι το βάρος των ζωντανών οργανισμών οι οποίοι βρίσκονται σε μια ορισμένη επιφάνεια ή όγκο (νερού, εδάφους,
αέρα), τη στιγμή που μετράμε τους οργανισμούς αυτούς.

Βιοσυσσώρευση

Είναι η αθροιστική συσσώρευση κάποιας ουσίας σ’ ένα οργανισμό σε ποσότητα μεγαλύτερη απ’αυτή που υπάρχει στο
περιβάλλον και η οποία δεν μπορεί να αποικοδομηθεί μέσα
στο συγκεκριμένο οργανισμό.

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

Βιοποικιλότητα

Διάβρωση εδάφους

Διαπνοή

Γλωσσάρι

Είναι η ποικιλία που υπάρχει ανάμεσα σε όλους τους ζώντες οργανισμούς. Υπάρχουν τρία επίπεδα αντίληψης: η γενετική ποικιλία, δηλαδή η ποικιλία των γονιδίων μέσα σε
ένα είδος (ισότιμα με τους γενετικούς πόρους για τη γεωργία,
τη διατροφή ή την ιατρική), η ποικιλία των ειδών, δηλαδή
η ποικιλία στα είδη μιας γεωγραφικής ζώνης ή ενός οικοσυστήματος, και η οικολογική ποικιλία, δηλαδή η ποικιλία
των οικοσυστημάτων και των αλληλεπιδράσεων που τις
αποτελούν.

Κομπόστ

Το υλικό που προκύπτει από την αερόβια ζύμωση φυτικών
και ζωικών υπολειμμάτων. Αποτελεί ένα πολύτιμο οργανικό λίπασμα για το έδαφος.

Οικοσύστημα

Είναι ένα οργανωμένο λειτουργικό σύστημα που περιλαμβάνει το σύνολο των έμβιων όντων μιας περιοχής (ζώα,
φυτά και μικροοργανισμοί) και που αλληλεπιδρά με το αβιοτικό περιβάλλον (έδαφος, νερό, κλίμα) για να διαμορφώσει
χαρακτηριστικούς κύκλους ύλης και ενέργειας.

Είναι το σύνολο των διεργασιών που προκαλούν διάφοροι
φυσικοί παράγοντες (ήλιος, άνεμος, βροχή χιόνι κ.ά), αλλά
και βιολογικοί παράγοντες (ρίζες, οργανισμοί κ.ά), πάνω
στα πετρώματα και στο έδαφος,

Πανίδα

Είναι η ποικιλία των ζωικών ειδών που ζουν σε μια περιοχή.

Τροφική αλυσίδα

είναι οι διαδοχικές μεταφορές της τροφής (ενέργεια) από τα
φυτά στα φυτοφάγα ζώα και από εκεί στα σαρκοφάγα, στα
παμφάγα, ή και στους αποικοδομητές. Δηλαδή, η αλληλου-

Είναι η διαδικασία απώλειας νερού (εξάτμιση) από τα φυτά,
μέσα από τους πόρους (στόματα) ή τα ανοίγματα των φύλλων και την επιδερμίδα των φυτών.

χία οργανισμών που συνδέονται μεταξύ τους με τροφικές
εξαρτήσεις αποτελούν την τροφική αλυσίδα.

Ενδιαίτημα

Είναι το περιβάλλον (ζωντανοί οργανισμοί και αβιοτικοί παράγοντες) και η θέση όπου ένας πληθυσμός ζει.

Κατακρημνίσματα ατμοσφαιρικά

Είναι οι μορφές ή καταστάσεις με τις οποίες το νερό πέφτει στη γη (η βροχή, το χιόνι, η δρόσος, το χαλάζι, η ομίχλη
κ.ά).

Ενδημικό είδος

Είναι είδος φυτού ή ζώου που έχει συγκεκριμένη τοπική
προέλευση και περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση.

Κομοστέγη

Ο όροφος της κόμης των δέντρων που σχηματίζεται από τα
φύλλα και τα κλαδιά των δέντρων. Λειτουργεί σαν φυσικό εμπόδιο, που απορροφά ή αντανακλά μεγάλο μέρος της
ηλιακής ακτινοβολίας και αποτελεί το ενδιαίτημα πολλών
ζωικών ειδών, όπως σκίουροι, πουλιά, φυλλοφάγα έντομα
κ.λπ.

Οικότοπος

Η έννοια του οικότοπου περιλαμβάνει τα είδη των οργανισμών και τα φυσικά τους ενδιαιτήματα σε μια περιοχή. Για
παράδειγμα οικότοποι χαρακτηρίζονται τα μεσογειακά πευκοδάση, οι αμμοθίνες, οι εκβολές ποταμών, οι λιμνοθάλασσες, οι λίμνες, οι αβαθείς κόλποι, οι απόκρημνες ακτές, τα
δάση κυπαρισσιών, οι φρυγανικές διαπλάσεις, οι φυκιάδες
στη θάλασσα, οι ύφαλοι κ.ά.

Ερημοποίηση

Οι αλόγιστες δραστηριότητες του ανθρώπου πάνω στο έδαφος και η εξάντληση του νερού μετατρέπουν γόνιμα εδάφη
σε άγονα και αυτά με την πάροδο του χρόνου γίνονται έρημοι.
Καταναλωτές ή Δευτερογενείς Είναι οι οργανισμοί εκείνοι (συνήθως ζώα) οι οποίοι χρηπαραγωγοί
σιμοποιούν πάντοτε έτοιμη τροφή. Ανάλογα με τις τροφικές προτιμήσεις-τροφές τους, διακρίνουμε σε φυτοφάγους
(τρώνε αποκλειστικά μόνο φυτικά συστατικά), σαρκοφάγους
(τρώνε αποκλειστ ικά μόνο ζωικά συστατικά), παμφάγους
(τρώνε και φυτά και ζώα) και αποικοδομητές ή σαπρόβιους
οργανισμούς.

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ... ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ

Συγκόμωση

H σκιά που αφήνει η κόμη (κλαδιά και φυλλωσιά) όλων των
δέντρων (που περιλαμβάνονται στο δάσος και στη δασική
έκταση) στο έδαφος όταν ο ήλιος πέφτει κάθετα. Πρόκειται
για τη σκιά που σχηματίζεται στο έδαφος, δηλαδή με απλά
λόγια και σε γενικές γραμμές είναι ο βαθμός κάλυψης του
εδάφους από τη βλάστηση.

Φυτοκοινότητα

Το σύνολο των φυτών που συνυπάρχουν σε ένα βιότοπο.

Χλωρίδα

Είναι η ποικιλία των φυτικών οργανισμών που ζουν σε μία
περιοχή
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