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Αυτή η εργασία είναι προϊόν μιας συλλογικής
προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν οι διάφοροι
φορείς του δικτύου «Τα σχολεία του Δάσους». Οι
φορείς αυτοί είναι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Π.Ε) Μακρινίτσας, Μουζακίου, ΣτυλίδαςΥπάτης, οι υπεύθυνοι Π.Ε Β/θμιας εκπ/σης των νομών
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίαςκαι Φωκίδας, καθώς
και περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης
με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των παραπάνω
νομών, που υλοποιούν προγράμματα σχετικά με το
δάσος.
Την κύρια επιμέλεια του έργου είχε η επιτροπή
στήριξης του Δικτύου που αποτελείται από τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αποστόλου
Μαριάννα, φιλόλογο του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων,
Μπάρδα Φωτεινή, γυμνάστρια του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας, Καπλάνη Ξενοφώντα, φυσικό, μέλος της Παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Μακρινίτσας, Ντάνη Αντώνη,
χημικό, μέλος της Π.Ο του ΚΠΕ Μουζακίου, Παναγιωτίδου Βαρβάρα, δρα βιολόγο, υπεύθυνη του γραφείου
Π.Ε. του νομού Λάρισας, Στασινό Κώστα, βιολόγο, υπεύθυνο του γραφείου Π.Ε του νομού Φθιώτιδας, Στεφανή Απόστολο, γεωπόνο, υπεύθυνο γραφείου Π.Ε του
νομού Καρδίτσας και Χάψα Γιώργο μαθηματικό, μέλος
της Π.Ο του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης.
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Πιο συγκεκριμένα οι αρχικές προτάσεις έγιναν
από τους :
Ντάνης Α. ……………… Χρήση δασικών χαρτών
Χάψας Γ. ….…Προσέγγιση χλωρίδας και πανίδας.
Παναγιωτίδου Β. ….. Καταγραφή ανθρωπογενών
πιέσεων
Μπότσαρης Δ.

.....…Μετεωρολογικές μετρήσεις

Παπαντώνης Μ. …… Φροντίδα ενός κομματιού
φύσης
Στεφανής Απ. …………........……Σχολικός Κήπος
Mπάρδα Φ. και Παναγιωτίδου Β. ….. Εκδηλώσεις,
δημοσιοποίηση
Σε ειδικό φυλλάδιο για τους μαθητές
Καπλάνης Ξεν. ……… Φύλλα εργασίας μαθητών
Στις αρχικές προτάσεις έγιναν βελτιώσεις από τους
υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των νομών
της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, από τους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, Μουζακίου, Στυλίδας -Υπάτης, και τους υπεύθυνους καθηγητές των περιβαλλοντικών ομάδων των σχολείων που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Επιπλέον ομάδες εργασίας που αποτελούνταν από
όλους τους προηγούμενους εφήρμοσαν στην πράξη το
εκπαιδευτικό υλικό που περιέχεται σ΄αυτό το βιβλίο και
έκαναν πολλές βελτιώσεις.

Εισαγωγή

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους κ.κ Ευθυμίου Απόστολο, σχολικό σύμβουλο της Α/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, Μπαλάσκα Δ., δασάρχη του Δασαρχείου Μουζακίου και Παρασκευόπουλο Στέφανο, αναπληρωτή καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
για τις εύστοχες υποδείξεις και παρατηρήσεις που έκαναν για το περιεχόμενο, τους στόχους και τους τρόπους
χρήσης αυτού του υλικού.
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε κύρια για να καλύψει τις
ανάγκες των περιβαλλοντικών ομάδων που συμμετέχουν
στο δίκτυο «Δάσος». Πιστεύουμε όμως ότι μπορεί να
φανεί χρήσιμο και σε συναδέλφους που συμμετέχουν
στην υλοποίηση άλλων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού
του βιβλίου θα βρει κανείς την πολυφωνία, αποτέλεσμα
των πολλών ανθρώπων που συμμετείχαν στη δημιουργία
του και την αντιπροσωπευτικότητα, καθώς πιστεύουμε
πως οι προτάσεις αυτού του βιβλίου είναι ενδεικτικές
της δουλειάς που γίνεται για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία.
Μια πρώτη αξιολόγηση που έγινε από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο Δίκτυο μας έδειξε ότι τα
χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του βιβλίου πρέπει να τα
θεωρήσουμε μάλλον σαν κοπιαστικά αλλά με δυναμικά
πλεονεκτήματα, αναγκαία σαν προωθητική δύναμη ενός
πολυμελούς και ευαίσθητου οργανισμού όπως είναι το
δίκτυο «Δάσος».
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Για τον συνάδελφο
καθηγητή
που συμμετέχει με την
περιβαλλοντική ομάδα του
σχολείου του στο δίκτυο
«Δάσος»

Το δίκτυο «Τα σχολεία του δάσους» ξεκινά τη
λειτουργία του ουσιαστικά το σχολικό έτος 2000-2001
αφού το έτος 1999-2000 ήταν μια πειραματική χρονιά.
Στο δίκτυο συμμετέχουν σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες από Γυμνάσια και Λύκεια της Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας. Τα θέματα που επιλέγουν ελεύθερα
τα Σχολεία είναι σχετικά με το δάσος. Έτσι δίνεται η
δυνατότητα στο κάθε σχολείο να διαλέξει το θέμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δυνατότητες των καθηγητών και μαθητών, στα ενδιαφέροντά τους και τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου, φυσικού και κοινωνικού.
Όμως το δίκτυο, που ο κύριος ρόλος του είναι η
οργάνωση της επικοινωνίας των σχολείων και η στήριξη
των προγραμμάτων τους, στην παρούσα φάση προβλέπει κάποιες ελάχιστες δραστηριότητες που πρέπει να
πραγματοποιήσουν οι σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες.
Αυτές περιλαμβάνουν:

Για το συνάδελφο καθηγητή

1. Τη χρήση δασικού χάρτη και πυξίδας για να
έχει ο μαθητής μια γενική άποψη των δασών, που υπάρχουν σε επίπεδο νομού και πόση έκταση καταλαμβάνουν, να προσανατολιστεί καθώς και να καταγράφει ενδιαφέροντα στοιχεία, που συνέλεξε από διάφορες υπηρεσίες.
2. Την καταγραφή της χλωρίδας και πανίδας,
δύο σημαντικών στοιχείων του οικοσυστήματος δάσος
3. Την καταγραφή των ανθρωπογενών πιέσεων
που ασκούνται στο δάσος και αφορούν τη φωτιά, την
παράνομη βόσκηση και το παράνομο κυνήγι, τη λαθροϋλοτομία και την καταπάτηση. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια αφετηρία ενεργειών για την προστασία του δάσους, που είναι το σημαντικότερο ζητούμενο.
4. Τη μέτρηση στοιχείων που αφορούν το κλίμα.
Πιο συγκεκριμένα τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε αέρα και έδαφος σε αστική και δασική περιοχή και τη συσχέτιση της κίνησης του αέρα στο δάσος με την κλίμακα
μποφόρ. Η συμμετοχή του δάσους στη διαμόρφωση του
κλίματος μιας περιοχής είναι σημαντική.
5. Την υιοθεσία μιας δασικής έκτασης ή τη
δημιουργία σχολικού κήπου που γίνονται για να δοθεί
έμφαση στην προστασία του δάσους και τη φροντίδα
των φυτών.
6. Την πραγματοποίηση μιας εκδήλωσης
δημοσιοποίησης της δράσης της περιβαλλοντικής
ομάδας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία, όπως συνήθως λέγεται.
Ο χρόνος που απαιτείται γι’ αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να καλυφθεί με συνδυασμό 3-4 επισκέψεων σε δασικές περιοχές.
Έγινε προσπάθεια οι ελάχιστες αυτές δραστηριό-
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τητες να γραφτούν απλά και κατανοητά. Τα σεμινάρια
που διοργανώνει το δίκτυο και η επικοινωνία ανάμεσα
στους συμμετέχοντες θα καλύψουν τις τυχόν δυσκολίες
που θ’ αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι καθηγητές για τις
περιβαλλοντικές ομάδες.
Οι προτάσεις αυτού του εγχειριδίου δεν
εξαντλούνται στις ελάχιστες δραστηριότητες. Υπάρχει
πρόσθετο υλικό για προαιρετικές δραστηριότητες κι
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Ο υπεύθυνος καθηγητής της
σχολικής περιβαλλοντικής ομάδας θα κρίνει αν, τι και
πως θα χρησιμοποιήσει από τις προαιρετικές δραστηριότητες ώστε να ταιριάζει στο πρόγραμμα που πραγματοποιεί η ομάδα του. Η επιτροπή στήριξης του Δικτύου
θεωρεί ότι είναι αναντικατάστατος ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον σχεδιασμό, την πορεία και την εξέλιξη των προγραμμάτων Π.Ε.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό είναι η αρχή. Η
βελτίωσή του καθώς και η ανάπτυξή του βασίζεται στη
δουλειά των σχολείων και είναι ο επόμενος στόχος.

Δραστηριότητες με δασικό χάρτη

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

1

Υπάρχουν διαφόρων ειδών δασικοί χάρτες. Σ’ αυτή
την πρόταση χρησιμοποιούνται οι δασικοί χάρτες
του Υπουργείου Γεωργίας
σε επίπεδο Νομού με κλίμακα 1:200.000. Ο χάρτης
της Καρδίτσας που χρησιμοποιείται εδώ εκδόθηκε το
1989. Ανάλογοι χάρτες υπάρχουν και για το νομό
σας. Πιστεύουμε, ότι είναι
σχετικά εύκολο να τους
προμηθευθείτε από τα Δασαρχεία της περιοχής σας,
να τους αναπαράγετε και
να τους χρησιμοποιήσετε,
εσείς και οι μαθητές.
Φωτο. 1 Ο δασικός χάρτης της Καρδίτσας σε σμίκρυνση.
Δασική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας 1989

1. Μια πρώτη «ανάγνωση» του χάρτη
Ο χάρτης προσφέρει πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Κατ΄ αρχήν έχει την συνολική έκταση του νομού. Έτσι όπως βλέπουμε στη διπλανή εικόνα ο νομός
Καρδίτσας καταλαμβάνει 257.600 εκτάρια(2.576.000
στρέμματα). Επίσης έχει τις εκτάσεις των πυκνών και αραιών δασών, των θαμνωδών περιοχών, των βοσκοτόπων, των οικισμών, των χωραφιών κτλ τόσο σε εκτάρια
όσο και σε ποσοστά. Μπορούμε έτσι να πάρουμε μια
πρώτη ιδέα για τη δασοκάλυψη του νομού και να εκτι-
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1

Χρησιμοποιώντας
το διπλανό πίνακα
και κοιτώντας το
δασικό
χάρτη
της Καρδίτσας
στη σελίδα 14
διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δάση
της οξυάς σε μικρότερο ποσοστό
από της βελανιδιάς και της ελάτης και ότι εντοπίζονται
στο ανατολικό και ορεινό μέρος της.
Ο χάρτης έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία
ακόμη, και εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό και τους
μαθητές, αν θα τα «διαβάσουν».

CMYK

μήσουμε το ικανοποιητικό επίπεδο ή μη των σχέσεων
που υπάρχουν ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες
κάνοντας συγκρίσεις. Βοηθητικά στοιχεία δίνονται στο
παράρτημα
στο τέλος
του βιβλίου.
Ένα δεύτερο είδος σημαντικών
πληροφοριών
που
μπορούμε
να πάρουμε,
αφορούν τα
διάφορα είδη δασών
που υπάρχουν στο συγκεκριμένο νομό και που βρίσκονται. Αυτό γίνεται με τη χρήση συγκεκριμένων χρωμάτων πάνω στο χάρτη για κάθε είδος δάσους .Παράδειγμα
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

CMYK

Δραστηριότητες με δασικό χάρτη

1

Οι σημερινές ανάγκες
της ζωής απαιτούν όλο
και μεγαλύτερη χρήση
χαρτών.
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2. Ο χάρτης ως υπόβαθρο για την καταγραφή και
παρουσίαση πληροφοριών.
Οι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο για την καταγραφή και παρουσίαση διαφόρων πληροφοριών που αφορούν το δάσος και κατανέμονται στο
χώρο. Παρακάτω δίνονται δυο προτάσεις τέτοιου είδους.
Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός χάρτη πυρκαγιών
σε μια δασική περιοχή για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Στο παράδειγμα που δίνεται παρακάτω
χρησιμοποιείται ο δασικός χάρτης του νομού Καρδίτσας
και καταγράφονται οι δασικές πυρκαγιές στην περιοχή
του δασαρχείου Μουζακίου την τελευταία δεκαετία που
αφορούν καμένες δασικές εκτάσεις πάνω από είκοσι
στρέμματα. Η αξιοποίηση της δραστηριότητας αυτής
είναι πολύ σημαντική για την τελική παρουσίαση του
έργου από την περιβαλλοντική ομάδα. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί με θεαματικά αποτελέσματα στη δημοσιοποίηση του έργου της ομάδας.
Παραδείγματα
Α. Δασικές πυρκαγιές στην περιοχή ευθύνης του
δασαρχείου Μουζακίου την τελευταία δεκαετία που
αφορούν εκτάσεις πάνω από είκοσι στρέμματα για
κάθε μια.
Ι. Το κάθε δασαρχείο συγκεντρώνει στοιχεία για τις
δασικές πυρκαγιές στην περιοχή του. Αυτά αφορούν
κυρίως την τοποθεσία, που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά,
την ημερομηνία, τα στρέμματα, κατά προσέγγιση των
εκτάσεων, που κάηκαν και το είδος της δασικής περιοχής. Από το 1998 τα καταγράφει η Πυροσβεστική υπηρεσία στην οποία έχουν περιέλθει οι ευθύνες για την
κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, όμως τα κοινοποιεί
και στο δασαρχείο. Τα στοιχεία αυτά τα ζητάμε με
έγγραφο ενημερώνοντας για το σκοπό της χρήσης.

Δραστηριότητες με δασικό χάρτη

ΙΙ. Με βάση αυτά κάνουμε μια συζήτηση στην αίθουσα, ή μια επίσκεψη σε καμένο δάσος, ή επίσκεψη στο δασαρχείο και αλλού και βγάζουμε διάφορα συμπεράσματα
ιδίως όταν αυτά συμπίπτουν με γενικά έγκυρες και διαπιστωμένες απόψεις. Π.χ αν δει κανείς τα στοιχεία που αφορούν την περιοχή Μουζακίου θα διαπιστώσει, ότι οι
μεγαλύτερες εκτάσεις που κάηκαν αφορούν δάση κωνοφόρων. Εξηγούμε στα παιδιά γιατί καίγονται πιο εύκολα
και σε μεγαλύτερη έκταση. Συζητάμε για τη φυσική αναγέννηση των δασών και για τους κινδύνους, που αυτή αντιμετωπίζει. Καλό θα είναι στη συζήτηση να συμμετέχει
και κάποιος εκπρόσωπος του δασαρχείου.
ΙΙΙ. Παίρνουμε το δασικό χάρτη του νομού Καρδίτσας
που προτείνεται στην αρχή του κειμένου και:
Α. Τον αναπαράγουμε αρκετές φορές σμικρύνοντάς τον
έτσι ώστε η περιοχή που μας ενδιαφέρει να είναι σε μέγεθος Α4 για να μπορούμε να τον δουλέψουμε καλύτερα.
Β. Ζωγραφίζουμε σε έναν από αυτούς τους χάρτες κάποια σύμβολα φωτιάς περίπου στα σημεία που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σύμφωνα με τα στοιχεία μας. Έτσι έχουμε ένα χάρτη δασικών πυρκαγιών. Τα σύμβολα της
φωτιάς μπορεί να έχουν κυμαινόμενο μέγεθος ανάλογα
με την έκταση που κάηκε. Σε παράρτημα μπορούμε να
δώσουμε και άλλες πληροφορίες όπως π.χ την ημερομηνία της πυρκαγιάς.
Γ. Μπορούμε χρησιμοποιώντας διαφάνειες Α4 να αντιγράψουμε από τον χάρτη μόνο τα σημεία που μας ενδιαφέρουν αφαιρώντας τα «περιττά» στοιχεία.
Μπορούμε επίσης να τυπώσουμε ένα αντίγραφο του
αρχικού δασικού χάρτη μεγέθους Α4 με τη βοήθεια υπολογιστή σε διαφάνεια. Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαφάνεια και διάφορα στοιχεία, που έχουμε, δημιουργούμε
μια σειρά διαφανειών οι οποίες τοποθετημένες η μια πάνω στην άλλη ολοκληρώνουν ένα πλήρως εμπλουτισμένο
δασικό χάρτη.
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Χάρτης που δείχνει τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή του
δασαρχείου Μουζακίου την δεκαετία 90-99 και αφορά πυρκαγιές
άνω των 10 στρεμμάτων κατά περίπτωση.
Οι πυρκαγιές συμβολίζονται με κόκκινο χρώμα μέσα σε άσπρο
παραλληλόγραμμο όπως:
Η τοποθέτηση των συμβόλων δεν έγινε με μεγάλη ακρίβεια
αλλά θεωρείται ότι βρίσκεται στο πλησιέστερο χωριό ή πόλη.

19

Δραστηριότητες με δασικό χάρτη

Β. Παρουσία σπάνιων και κινδυνευόντων ζώων
Εκτός των δασικών πυρκαγιών μπορούμε να κάνουμε
έναν καινούργιο χάρτη με τον τρόπο που προαναφέρθηκε στην προηγούμενη πρόταση και με στοιχεία που αφορούν την ύπαρξη κάποιων κινδυνευόντων ζώων της περιοχής. Πολλές πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από
κυνηγούς και κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής.
3. Ο χάρτης ως μέσον προσανατολισμού.

CMYK

Ι. Με τη βοήθεια του χάρτη και της πυξίδας ευρισκόμενοι πάνω σ΄ ένα ξέφωτο - ύψωμα δασωμένης περιοχής
μπορούμε να αναγνωρίσουμε διάφορες περιοχές (πόλεις,
χωριά, άλλες δασικές εκτάσεις). Για μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό πρέπει να ξέρουμε την μαγνητική
απόκλιση του τόπου που θα μας δώσει και την διαφορά
μαγνητικού και γεωγραφικού Βορρά ώστε να τοποθετήσουμε κατάλληλα το χάρτη.

CMYK

1

Ο χάρτης
περιστρέφεται
κατάλληλα ώστε η
διεύθυνση του Βορρά
του χάρτη 1 να γίνει
παράλληλη με τη
διεύθυνση του Βορρά
της πυξίδας
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ΙΙ. Για τον προσανατολισμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χάρτη με πυξίδα, αλλά και στοιχεία όπως
το φύτρωμα των λειχήνων στον κορμό των δέντρων ή το
ανάχωμα που κάνουν τα μυρμήγκια για να προφυλάσσουν τις φωλιές τους.

Ο νομαρχιακός δασικός χάρτης με κλίμακα 1:
200.000 είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί:

l

l

l

Για να μάθουν οι μαθητές το είδος και το
μέγεθος των δασικών εκτάσεων που
υπάρχουν στο νομό τους.
Για να καταγραφούν πληροφορίες κάθε
είδους που σχετίζονται με το δάσος και το
συγκεκριμένο πρόγραμμα Π.Ε που
υλοποιεί
το
σχολείο.
Ενδεικτικά
αναφέρεται η καταγραφή πυρκαγιών ,
απειλούμενων ειδών χλωρίδας και
πανίδας καθώς και των περιοχών που
πρέπει να προστατευθούν κτλ.
Για να μάθουν οι μαθητές να προσανατολίζονται στο δάσος.

Η χλωρίδα του δάσους και η προσέγγισή της
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Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσέγγισης της χλωρίδας του δάσους, πέρα από την άμεση παρατήρηση.

2

Ο πρώτος τρόπος απαιτεί εξοπλισμό και τεχνικές
γνώσεις, μαζί με αρκετά έξοδα, ενώ ο δεύτερος είναι πιο
προσιτός και παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα.
Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά θέλουν να ασχολούνται
περισσότερο με χειροπιαστά πράγματα και όχι με
αφηρημένες έννοιες και ,στην προκειμένη περίπτωση, το
φυτό είναι το ίδιο το αντικείμενο και όχι η απεικόνιση ή
η περιγραφή του. Μπορεί να το δει, να το ψηλαφίσει, να
το μυρίσει, να το γευθεί, να το αγγίξει, δηλαδή να χρησιμοποιήσει όλες τις αισθήσεις του. Αγγίζει έτσι τον
τελειότερο τρόπο μάθησης, την βιωματική προσέγγιση.
Αποκτά δεξιότητες, (χρησιμοποιεί το σκαλιστήρι,
την ψαλίδα, την ταινία και άλλα εργαλεία).
Εξασκεί την παρατηρητικότητά του, βλέποντας τις
διαφορές από φυτό σε φυτό στις λεπτομέρειες, συγκρίνει
σχήματα, διακρίνει χρώματα και συνθέτει σύνολα.
Μαθαίνει να ανατρέχει σε πηγές, να ρωτά, να
ερευνά, με αποτέλεσμα την κοινωνικοποίησή του μέσα
απ’ όλες αυτές τις διαδικασίες.
Επειδή είναι προσωπική του εργασία, προσφέρει στο
παιδί χαρά και ικανοποίηση μαζί με τη γνώση.
Όλα τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία αρέσκονται σε
συλλογές και καλό είναι να τα κατευθύνουμε σε τέτοιου
είδους συλλογές, γιατί είναι από τις πρώτες τους
ολοκληρωμένες δημιουργίες και μέσα από κει μπορεί να
οδηγηθούν σε μια πολύ στενή και προσωπική σχέση με
τη φύση.

CMYK

1. Φωτογράφηση - βιντεοσκόπηση
2. Δημιουργία φυτολογίου.

Family:Liliaceae
Genus:Muscari
Spesies Comosum
Τόπος
συλλογής:Λουτρά
Υπάτης
Περιγραφή
βιότοπου:Λιβάδι
Ημερομηνία:13-4-00
Το συνέλεξε ο:
Το αναγνώρισε ο:
Πρόσθετες
πληροφορίες:
(χρώμα άνθους ,
εδώδιμο ή όχι,
αρωματικό κ.λ.π.)
Λαϊκό όνομα: Βολβός
Ένας τρόπος
περιγραφής της
συλλογής φυτών.
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Το μόνο αρνητικό στο φυτολόγιο είναι ότι με το
χρόνο ξεθωριάζει το χρώμα του φυτού, γι αυτό καλό
είναι να το φωτογραφίζουμε αμέσως μόλις φτιάξουμε το
φυτολόγιο, για να έχουμε ζωντανά τα χρώματα..
Για να διατηρήσουμε ένα φυτό σε φυτολόγιο
απαιτείται μια σειρά εργασιών ώστε να διατηρηθούν τα
χαρακτηριστικά του φυτού που θα μας βοηθήσουν να
προχωρήσουμε στην κατάταξή του και την τελική του
αναγνώριση.
Κατ’ αρχήν, αν πρόκειται για μικρό φυτό, φροντίζουμε να το συλλέξουμε σε περίοδο ανθοφορίας και με το
ριζικό του σύστημα. Κι αυτό για το λόγο ότι η αναγνώριση, πολλές φορές, είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και
πρέπει να έχουμε όλα τα μέρη του φυτού για να αποφύγουμε τα λάθη.
Αφού συλλέξουμε το φυτό, το τοποθετούμε ανάμεσα
σε φύλλα εφημερίδας με κάποιο βάρος, όχι μεγάλο, επάνω του ώστε το φυτό να χάσει σταδιακά την υγρασία
του. Φυσικά θα πρέπει, τουλάχιστον στην αρχή, να αλλάζουμε τακτικά την εφημερίδα ή τη θέση του φυτού μέσα σ’ αυτή.
Όταν το φυτό «στεγνώσει», το τοποθετούμε σε ειδικό χαρτί φυτολογίου και με μια λεπτή πλαστική ταινία
το σταθεροποιούμε σε δυο τουλάχιστον σημεία.
Για να αναγνωρίσουμε το φυτό, αν δεν είναι πολύ
κοινό είδος, καλύτερα να συμβουλευτούμε τους ειδικούς, αλλά επειδή αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, πρέπει
να χρησιμοποιούμε ειδικά βιβλία (κλείδες αναγνώρισης), όπου τα φυτά είναι ταξινομημένα με οικογένειες,
γένη, είδη, με λεπτομερείς περιγραφές και φωτογραφίες. Είναι απαραίτητο να βρίσκουμε το επιστημονικό όνομα του φυτού, αλλά δεν παραγνωρίζουμε και τις λαϊκές
κατά τόπους ονομασίες του, τις οποίες μπορούμε να
πληροφορηθούμε κυρίως απ’ τους κατοίκους της περιοχής, ειδικότερα απ’ τους γεροντότερους.
Ακόμα δεν ξεχνάμε να καταγράψουμε την ημερομηνία συλλογής του φυτού, την τοποθεσία απ΄ όπου το μαζέψαμε, σύντομη περιγραφή του βιότοπου, το όνομα του
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συλλέκτη καθώς και αυτού που το αναγνώρισε.
Όταν πρόκειται για δένδρα, φροντίζουμε να έχουμε
πλήρη εικόνα του φυλλώματός τους (απλά ή σύνθετα)
και τα μαζεύουμε ανάλογα. Είναι πλεονέκτημα όταν
μπορούμε να έχουμε το άνθος του φυτού ή ακόμα και
τον καρπό του.

Προσοχή!
Φυτά που τα συναντάμε σπάνια
αποφεύγουμε να τα κόβουμε.
Μπορεί να πρόκειται για σπάνιο
και προστατευόμενο είδος.

Η προσέγγιση της
χλωρίδας και της
πανίδας του δάσους
όπως είναι εύλογο
απαιτεί κάποιο
πληροφοριακό υλικό
(βιβλία για χλωρίδα
και πανίδα, κλείδες
αναγνώρισης, cd με
ήχους και αρκετά
άλλα) Αυτό σημαίνει
ότι θα πρέπει το
Δίκτυο να οργανώσει
τη δουλειά των
σχολείων και να
δημιουργήσει
μελλοντικά τέτοιο
εκπαιδευτικό υλικό
τουλάχιστον για την
περιοχή που
αντιπροσωπεύει
(Θεσσαλία-Στερεά).
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Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ
Στην περιπλάνησή μας στο δάσος η συνάντησή μας
με κάποιους απ’ τους μόνιμους ή εποχικούς κατοίκους
του (ζώα, πτηνά, ερπετά, έντομα), σχεδόν πάντα προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση και χαρά, κάποτε ίσως και
φόβο, κυρίως λόγω της άγνοιας που μας διακρίνει. Εκείνοι που έχουν πολλούς λόγους, να νιώθουν φόβο και δεν
διακινδυνεύουν μια συνάντηση με τον άνθρωπο, είναι οι
κάτοικοι του δάσους γι’ αυτό και, μόλις αντιλαμβάνονται την παρουσία μας, φεύγουν ή κρύβονται.
Αυτό δημιουργεί δυσκολίες στον εντοπισμό τους και
την παρατήρησή τους. Χρειάζεται, λοιπόν μεγάλη τύχη,
γνώση και εμπειρία για να δούμε κάποια ζώα , πουλιά,
ερπετά ή τουλάχιστον ν’ αντιληφθούμε την παρουσία
τους απ’ τα σημάδια που αφήνουν. Τύχη για να τα
συναντήσουμε, γνώση κι εμπειρία για ν’ αναγνωρίσουμε
τα ίδια ή τα σημάδια τους.

CMYK
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Ένα βασικό στοιχείο που πάντα πρέπει να παίρνουμε
υπόψη μας είναι η γνώση του συγκεκριμένου βιότοπου,
που επισκεπτόμαστε, ώστε να γνωρίζουμε τι ζώα περίπου ζουν σ’ αυτόν και τι περιμένουμε να συναντήσουμε.
Πέρα απ’ τα ίδια τα ζώα, μπορούμε, λοιπόν, να διακρίνουμε:
• φρέσκα ίχνη πάνω σε υγρό χώμα ή χιόνι
• τρίχες απ’ τη γούνα τους πάνω σε αγκαθωτούς
κυρίως θάμνους
• φτερά και πούπουλα στο έδαφος και στους θάμνους
• φωλιές πουλιών κυρίως μεγάλου μεγέθους που
είναι ορατές πάνω σε δένδρα
• περιττώματα ζώων, κουτσουλιές πουλιών, νεκρά
και φαγωμένα ζώα
• τρύπες μεγάλες στο έδαφος που μπορεί να είναι
φωλιά. (αλεπού, ασβός) ή μικρότερες που δείχνουν αναζήτηση τροφής ή κατοικία εντόμων.
• μικροί σωροί χώμα (τυφλοπόντικες, μυρμηγκοφωλιές)
• ίχνη πάνω σε κορμούς δένδρων (τρύπες - Δρυοκολάπτης, λάσπες - αγριογούρουνο, φαγωμένη
φλούδα- ελάφια και ζαρκάδια)
• κελαηδίσματα πουλιών, κραυγές ζώων, γρυλίσματα, κρωξίματα, ουρλιαχτά, φτεροκοπήματα,
βόμβο εντόμων, σύρσιμο φιδιού χτυπήματα
στους κορμούς (Δρυοκολάπτης)
• μυρουδιές έντονα δυσάρεστες κοντά σε φωλιά
ασβού και γιατάκι αγριογούρουνου
• Κάποια συγκεκριμένα είδη φυτών μαρτυρούν την
ύπαρξη ορισμένων ζώων ή πουλιών (ιξός - γερακότσιχλα )
• Ακόμα:
• Καλό είναι να μην είμαστε μόνοι μας
• Καλού - κακού ας έχουμε κι ένα μπαστούνι μαζί
μας
• Να μην χρησιμοποιούμε κολόνιες και αρώματα
στο δάσος

CMYK
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Ίχνη δρυοκολάπτη
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Αν συναντήσουμε φωλιά ζώων με μικρά, να μην
τα αγγίξουμε. Θα τους μεταδώσουμε την οσμή
μας και οι γονείς τους θα τα εγκαταλείψουν.
Οπωσδήποτε να μην μας αντιληφθούν οι γονείς
τους, Μπορεί να μας ορμήσουν.

Εφοδιαστείτε, λοιπόν, με κιάλια, φωτογραφική μηχανή με τηλεφακό, φυσικά καλή τύχη και μην ξεχάσετε
να μας στείλετε τις καλύτερες φωτογραφίες σας.

Δυο από τα σημαντικότερα στοιχεία του
δασικού οικοσυστήματος είναι η χλωρίδα και η
πανίδα του.
Η προσέγγισή τους είναι προτιμότερο να γίνει
μέσω της παρατήρησης στο πεδίο για μια σειρά
παιδαγωγικούς λόγους.
Για τη χλωρίδα προτείνεται, οι μαθητές να
χρησιμοποιήσουν το φυτολόγιο, όπου θα κρατάνε
τα είδη των φυτών, που θα συλλέξουν
προσέχοντας να μην κόβουν σπάνια φυτά.
Επειδή μεγάλο μέρος της πανίδας είναι
δύσκολο να παρατηρηθεί, προσέχουμε άλλα
πράγματα που την υποδηλώνουν όπως ίχνη,
φτερά, μυρουδιές, φωνές κτλ.

Ανθρωπογενείς πιέσεις
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- των σχέσεων ισορροπίας μέσα στο δασικό οικοσύστημα.
- των μεθόδων και συνεπειών της διαχείρισης των
καμένων οικοσυστημάτων (ξύλευσης, αναδάσωσης).
- των συνεπειών της βόσκησης στην ανάπτυξη του
δασικού οικοσυστήματος.
- των κινδύνων που προκαλεί το κυνήγι.
- του προβληματισμού για τη διάνοιξη δρόμων και
την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η ξυλεία είναι μια από
τις σημαντικότερες
προτεραιότητες των
δασικών υπηρεσιών στη
διαχείριση του δάσους.
Η υλοτόμηση όμως
πρέπει να γίνεται
αειφορικά.

CMYK

Για να προσεγγίσουμε τις ανθρωπογενείς πιέσεις, που
ασκούνται στο δάσος χρειάζονται αρκετές ειδικές
γνώσεις, οι οποίες παρέχονται στις σελίδες 63-82. Τα
κείμενα αυτά αποτελούν πληροφοριακό υλικό κυρίως
για τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον η μεθοδευμένη,
(ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα κλπ) ανάγνωση, επεξεργασία και εμβάθυνση μέρους των κειμένων στοχεύει στην κατανόηση:

2

Οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν κείμενα, να
συζητήσουν με αφορμή αυτά και να συμπληρώσουν
φύλλα εργασίας που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των κειμένων και προβληματισμό των μαθητών.
Επίσης οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν από τον
ημερήσιο τύπο και άλλα έντυπα για πιέσεις, που
ασκούνται στις δασικές εκτάσεις:
•
Μπορούν να αναζητήσουν στο δάσος το
οποίο μελετούν, καταστάσεις, ανθρώπινες ενέργειες παρόμοιες με τις αναφερόμενες στα κείμενα, π.χ ποια μέτρα ελήφθησαν μετά από πυρκαγιά (αν συνέβη), τι έργα εκτελούνται κτλ.
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•
Ποιες είναι οι απόψεις των κατοίκων της
περιοχής για τη διαχείριση και την ανάπτυξη της
δασικής περιοχής, όπως και των ειδικών
υπηρεσιών (δασαρχείο κ.α).
•
Μπορούν να αναζητήσουν από τη δασική
υπηρεσία τη μελέτη διαχείρισης της δασικής
έκτασης που μελετούν.
•
Μπορούν να καταγράψουν σε χάρτη τις
πιθανές πηγές ρύπανσής τους π.χ σκουπιδότοποι,
εργοστάσια κτλ.

Μετεωρολογικές μετρήσεις
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Η συμπεριφορά της ατμόσφαιρας που μας περιβάλλει
ήταν από τα αρχαία χρόνια πηγή περιέργειας. Η ζέστη, το
κρύο, η ηλιοφάνεια η συννεφιά, ο άνεμος, η υγρασία, η
βροχή, το χιόνι, το χαλάζι απασχόλησαν και απασχολούν
τον άνθρωπο. Πέρασαν πολλά χρόνια για να γίνουν συστηματικές μελέτες και παρατηρήσεις και να μελετηθούν οι αιτίες που διαμορφώνουν αυτά τα φαινόμενα.
Σκοπός των μετεωρολογικών μετρήσεων είναι η
συγκέντρωση πληροφοριών για τη συμπεριφορά της
ατμόσφαιρας, που μας περιβάλλει ώστε να γνωρίζουμε
καλύτερα τις καιρικές και κλιματικές συνθήκες και να
προβλέπουμε τον καιρό.
Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται πάνω στην
επιφάνεια της γης (μετρήσεις επιφάνειας) είναι α)
εμπειρικές και β) μετρήσεις με όργανα. Οι παρατηρήσεις
και μετρήσεις γίνονται σε μετεωρολογικούς σταθμούς
που διακρίνονται σε τρεις τύπους:
- Συνοπτικός σταθμός
- Κλιματολογικός σταθμός
- Αγροτικός μετεωρολογικός σταθμός
Οι μετρήσεις και η συλλογή παρατηρήσεων που προτείνονται, να γίνουν από τους μαθητές του Δικτύου σκοπό έχουν
να αναδείξουν τις «διαφορές κλιμάτων και καιρού» μεταξύ
αστικών περιοχών και περιοχών εξοχής και δάσους.. Επίσης πρέπει να γίνουν και κάποιες μετρήσεις, που διαμορφώνουν το μικροκλίμα, για να αναδειχθεί η σημασία του
στη «ζωή» της περιοχής. (στη μικροπεριοχή πρώτα)
Γι΄ αυτό το λόγο οι μαθητές ή η ομάδα μαθητών πρώτα κατανοούν τι είναι καιρός και τι κλίμα με στοιχεία
που αντλούν από σχετικά βιβλία και μετά προχωρούν σε
μετρήσεις και παρατηρήσεις.

CMYK

Α. Γενικά

Οι μετρήσεις και η
συλλογή
παρατηρήσεων που
προτείνονται να γίνουν
από τους μαθητές του
Δικτύου, σκοπό έχουν
να αναδείξουν τις
«διαφορές κλιμάτων
και καιρού» μεταξύ
αστικών περιοχών και
περιοχών εξοχής και
δάσους.
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Β. Προτεινόμενες μετρήσεις

3
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Το παραπάνω σχήμα δείχνει
τον τρόπο που μετράμε τη
θερμοκρασία του αέρα σε ανοιχτό και σκιερό μέρος όταν
δεν διαθέτουμε μετεωρολογικό κλωβό.
Το θερμόμετρο είναι υδραργύρου ή οινοπνεύματος και
χρειάζεται να προσέξουμε να
μην είναι βρεγμένο. Το περιστρέφουμε για 1,5 λεπτό και
διαβάζουμε γρήγορα την ένδειξη.
Για περισσότερη ακρίβεια επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία τρεις φορές και η ζητούμενη θερμοκρασία είναι ο
μέσος όρος των μετρήσεων.

Θερμόμετρα εδάφους

1. Θερμοκρασία αέρα: Μετριέται γενικά υπό σκιά και
σε ύψος 1,20 έως 2 μέτρα συνήθως πάνω από την
επιφάνεια του εδάφους. Το θερμόμετρο τοποθετείται σε
λευκό κιβώτιο (μετεωρολογικός κλωβός) που αερίζεται
καλά το εσωτερικό του.
Όργανο: Γυάλινο θερμόμετρο υδραργύρου ή οινοπνεύματος. Υπάρχουν και ηλεκτρονικά που αποτυπώνουν και τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία.
Οι μαθητές μετρούν τις θερμοκρασίες αέρα σε
διαφορετικές περιοχές (μέσα στην πόλη, εξοχή, δάσος).
Οι μετρήσεις παίρνονται την ίδια ώρα από τις περιοχές
για αρκετές μέρες σε διαφορετικές εποχές του έτους και
καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες.
Σχηματίζεται πίνακας για κάθε περιοχή και εξάγονται
συμπεράσματα.. Ενδεικτικός πίνακας υπάρχει στη
σελίδα 87. (Λαμβάνονται υπ’ όψη οι υψομετρικές διαφορές και τα γεωγραφικά πλάτη).

2. Θερμοκρασία εδάφους. Μετριέται με θερμόμετρα
υδραργύρου ή οινοπνεύματος και ηλεκτρονικά στην
επιφάνεια και σε βάθος 10, 20, 50 και 100 εκατοστών με
διεθνή συμφωνία.
ι) Για τη
μετρήσεις:

θερμοκρασία επιφάνειας προτείνονται

α) στη χλόη β) σε άγονο αστικό έδαφος γ)σε φυλλοστρωμνή στο δάσος με το θερμομετρικό δοχείο να ακουμπά τα παραπάνω σε σκιερό μέρος. Καταγράφονται οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες. Οι μετρήσεις παίρνονται την ίδια ώρα για αρκετές ημέρες σε διαφορετικές εποχές και σχηματίζονται πίνακες μετρήσεων για
κάθε περιοχή για εξαγωγή συμπερασμάτων.

Μετεωρολογικές μετρήσεις
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ιι) Για τη θερμοκρασία βάθους εδάφους προτείνονται
μετρήσεις σε βάθος 10 cm α) στο δάσος και β) σε
αστική περιοχή. Το θερμόμετρο κατεβαίνει κατακόρυφα
σε σωλήνα με οπές στο έδαφος. Σχηματίζεται και εδώ
πίνακας για εξαγωγή συμπερασμάτων λαμβάνοντας
υπόψη τις υψομετρικές διαφορές και τα γεωγραφικά
πλάτη.

CMYK

3. Υγρασία ατμόσφαιρας. Παρουσιάζει ενδιαφέρον
και προκύπτει από τη διαφορά ενδείξεων μεταξύ ενός
ξηρού και υγρού θερμομέτρου (ψυχρόμετρο) τοποθετημένων σε κοινή βάση. Υγρό θερμόμετρο θεωρείται το
κοινό θερμόμετρο με το δοχείο του περιτυλιγμένο σε
υγρό ύφασμα. Οι σχετικές τιμές δίνονται από ειδικούς
πίνακες. Υπάρχουν ηλεκτρονικά όργανα που μετρούν
ταυτόχρονα θερμοκρασία και υγρασία και αποτυπώνουν
και τη μέγιστη και την ελάχιστη.
Οι μαθητές μετρούν την υγρασία τόσο στην αστική
περιοχή όσο και στο δάσος, σχηματίζουν πίνακα παρόμοιο με τον πίνακα θερμοκρασιών αέρα, εδάφους και εξάγουν συμπεράσματα. Ενδεικτικός πίνακας υπάρχει
στη σελ. 87.

3

Για τη μέτρηση της
υγρασίας προτείνονται
ηλεκτρονικά όργανα
όπως της φωτογραφίας
που μετρούν
ταυτόχρονα
θερμοκρασία και
υγρασία και

«Καρφώνουμε» το
θερμόμερτο σε μη
σκιαζόμενο ακάλυπτο
έδαφος, σε ανοικτό
μέρος, και σε βάθος
10 εκατοστά.

Τοποθετούμε το
θερμόμετρο -ψυχρόμετρο
σε σκιερό και ανοικτό
μέρος και
απομακρυνόμαστε. Μετά
από πέντε λεπτά ένας
μαθητής δίχως να το
αγγίξει σημειώνει την
ένδειξη.

CMYK

Για τα παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό όργανο που έχει την δυνατότητα να μετρά
και την υγρασία καθώς και τις ακραίες τιμές (μέγιστη, ελάχιστη) από τις οποίες κατανοούνται καλύτερα
οι διαφορές στα οικοσυστήματα.
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4. Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμων

CMYK

3

Ανεμοδείκτης.
Μπορεί εύκολα να
κατασκευαστεί στο
σχολείο.

Για την εύρεση της διεύθυνσης χρειάζεται ανεμοδείκτης, η διεύθυνση μετριέται σε μοίρες κατά τη φορά
κίνησης των δεικτών του ωρολογίου με αρχή τον γεωγραφικό Βορρά. Η ταχύτητα μετριέται σε κόμβους (ναυτικά μίλια ανά ώρα) ή km/h με ανεμόμετρα. Όπου δε
διατίθενται ανεμόμετρα η ένταση του ανέμου μετριέται
με την κλίμακα μποφόρ. Στο τέλος της πρότασης παρατίθεται πίνακας, που δείχνει τη σχέση βαθμού μποφόρ,
ταχύτητας ανέμου, ονομασίας ανέμου και αποτελεσμάτων στη ζωή. Οι μαθητές με τη βοήθεια των καθηγητών
τους μπορούν να γράψουν για τους ανέμους που πνέουν
στη περιοχή τους στις διάφορες εποχές (πότε βόρειοι,
πότε νότιοι, πότε κάτι άλλο) ποιοι είναι κυρίαρχοι, να
μετρήσουν την έντασή τους και να κάνουν εμπειρικές
παρατηρήσεις μέσα στην πόλη, στην εξοχή, στο δάσος
και να διαπιστώσουν που είναι εντονότεροι. Για τη διεύθυνση χρησιμοποιούν την πυξίδα και τον ανεμοδείκτη ενώ για την ένταση τον πίνακα της επόμενης σελίδας.
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Μετεωρολογικές μετρήσεις

Πίνακας που δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην ονομασία του ανέμου, τον βαθμό μποφόρ , την ταχύτητά του και τα αποτελέσματά του στην ξηρά.

α

Από τις μετεωρολογικές παρατηρήσεις και
μετρήσεις θα φανούν
l
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν
στο οικοσύστημα «δάσος».
l
Οι διαφορές καιρού - κλίματος στο δάσος
και στην αστική περιοχή.
l
Η ευεργετική συμμετοχή του δάσους στη
διαμόρφωση του κλίματος.
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ΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ
ΕΝΑ «ΚΟΜΜΑΤΙ ΦΥΣΗΣ» !!!
Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει στην περιοχή σας ένα
όμορφο κομμάτι φύσης. Μια περιοχή /έκταση που
ζητάει την προσοχή μας. Δική μας υπόθεση είναι να
το φροντίσουμε και να το αναδείξουμε στην τοπική
κοινωνία.

CMYK

3

Εισαγωγικά

Η πρόταση αυτή παρ΄
όλο που γράφτηκε για να
εφαρμοστεί σε δασική
έκταση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για
άλλα κομμάτια φύσης
(π.χ υγρότοπους) με
κάποιες κατάλληλες
αλλαγές.

Η ιδέα της προστασίας και της ανάδειξης ενός βιοτόπου βρίσκει συχνά ένθερμους οπαδούς για διαφορετικούς λόγους. Η αγάπη για τη φύση, η αγωνία για τους
κινδύνους που διατρέχει, η γενικότερη παραδοχή πως τα
οικοσυστήματα κινδυνεύουν, αλλά και οικονομικοί – αναπτυξιακοί λόγοι οδηγούν οργανώσεις και φορείς στη
λήψη σχετικών μέτρων.
Για το σχολείο παρόμοιες δράσεις αποτελούν μια ιδανική ευκαιρία για το άνοιγμά του στην κοινωνία. Ευκαιρία, που του δίνει τη δυνατότητα να εμπλακεί στα τοπικά δρώμενα της περιοχής του και ταυτόχρονα να αξιοποιήσει εκπαιδευτικά αυτό το άνοιγμα.
Η προστασία ενός βιοτόπου δεν επιτρέπεται σε καμιά
περίπτωση να είναι μια μεμονωμένη, αποσπασματική
δραστηριότητα. Πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται να
αλλοιώνει το χαρακτήρα της περιοχής. Για παράδειγμα,
η προστασία ενός συγκεκριμένου είδους δεν αρκεί ή δεν
επιτυγχάνεται, αν δε ληφθούν υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις με άλλα είδη και παράγοντες. Όμοια η διαμόρφωση
ενός χώρου δεν πρέπει να εξυπηρετεί τα αισθητικά ή
όποια άλλα κριτήρια του σχεδιαστή – με την δημιουργία
χώρων «ξένων» ή με την εισαγωγή ειδών ξενικών.

Ας φροντίσουμε ένα «κομμάτι φύσης»!!!

Είναι απίθανο να μην υπάρχει κανενός είδους ζωή
στην περιοχή, την οποία θέλουμε να αναδείξουμε. Αυτή
η πραγματικότητα μας υποχρεώνει να δούμε προσεχτικά
τη ζωή που υπάρχει. Υπάρχουν συγκεκριμένες σχέσεις
στο συγκεκριμένο οικοσύστημα τις οποίες θα πρέπει να
σεβαστούμε αλλά και συνθήκες που μας απαγορεύουν
να αλλάξουμε ριζικά το χαρακτήρα μιας περιοχής.
Οργανώνουμε τη δουλειά μας
Η περιοχή που θα επιλέξουμε, θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση που θα επιτρέπει τις συχνές επισκέψεις.
Πριν πιάσουμε δουλειά, πρέπει να επισκεφτούμε οπωσδήποτε το χώρο, για να καταγράψουμε την κατάσταση,
τους κινδύνους - πιέσεις που υφίσταται. Σημειώνουμε εκείνα τα στοιχεία που θεωρούμε σπουδαία.
Στη συνέχεια καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά της
και τα είδη που ζουν σε αυτή. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος
να αγνοήσουμε σημαντικούς παράγοντες που την /τα επηρεάζουν, αλλά που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο
και γι’ αυτό διαφεύγουν από την αντίληψή μας (π.χ. μεταφερόμενη ρύπανση).
Λαμβάνουμε υπόψη μας τις κλιματικές συνθήκες,
που επικρατούν, όπως επίσης γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Συζητούμε με ηλικιωμένους προκειμένου να πληροφορηθούμε για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη μορφή της περιοχής παλιότερα, ώστε να
σχηματίσουμε μια πιο σαφή εικόνα της και να σχεδιάσουμε μια πιθανή αναγέννησή της. Εντοπίζουμε τις σχέσεις της τοπικής κοινωνίας με το δάσος. Συλλέγουμε
πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει.
Όταν ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση της περιοχής συζητούμε τα παρακάτω ερωτήματα:
l
Ανταποκρίνονται οι υφιστάμενες χρήσεις
στις συνθήκες και στον τύπο της περιοχής;
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Πού είναι αναγκαίο να αναγεννηθεί το
περιβάλλον;
Με ποιο τρόπο θα το πετύχουμε;
Τι επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον;
Ποιες είναι οι σχέσεις – επιδράσεις που

l

l
l
l

θα
προκύψουν μετά τις επεμβάσεις;
Οι απαντήσεις στα παραπάνω θα μας βοηθήσουν στον
τελικό σχεδιασμό της δουλειάς μας.
Η όλη διαδικασία μπορεί να αποτελεί τμήμα μιας
γενικότερης ενασχόλησης με το δάσος. Για τα επόμενα
βήματα είναι σημαντικές οι πληροφορίες για παρόμοιες
παρεμβάσεις.
Ολόκληρη η ομάδα συγκεντρώνεται και συζητά:
τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;
ποιοι θα συμμετέχουν, με ποιους θα
συνεργαστεί, τι θα χρειαστεί;
πώς θα γίνει γνωστή η δουλειά στο πλατύ
κοινό;
με ποιους τρόπους θα γίνει η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας;
πώς θα πετύχουμε τη μελλοντική προστασία

l
l

l

l

l

του;
l

με ποιον τρόπο θα πείσουμε την τοπική
κοινωνία πως το κομμάτι αυτό της Φύσης
αξίζει τουλάχιστον την προσοχή μας;

Φωτογραφίζουμε το χώρο. Τις φωτογραφίες θα τις
χρειαστούμε για το αρχείο της ομάδας αλλά και για τη
μελλοντική δημοσιοποίηση της δουλειάς μας.
Ερχόμαστε σ’ επαφή με τους φορείς που έχουν ευθύνη
για το χώρο (δασαρχείο - δήμο) και παρουσιάζουμε τους
προβληματισμούς μας παραθέτοντας τα στοιχεία, που
δικαιολογούν τις προτάσεις μας.

Ας φροντίσουμε ένα «κομμάτι φύσης»!!!

Γράφουμε και δημοσιεύουμε μια μικρή ανακοίνωση
στην οποία περιγράφουμε το σκοπό μας. Σχετικό ενημερωτικό υλικό μπορεί να μοιραστεί από σπίτι σε σπίτι
στους κατοίκους της περιοχής. Το μάθημα της πληροφορικής προσφέρει μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις
εκδοτικές μας ικανότητες.
Φτιάχνουμε έναν κατάλογο των υλικών, που χρειαζόμαστε για τις εργασίες, που έχουμε αποφασίσει (φτυάρια, τσαπιά, πλαστικά γάντια, σακούλες απορριμμάτων
κ.ά.). Εξαρτάται πάντοτε από το είδος των εργασιών. Είναι εύκολο να δανειστούμε κάποια από αυτά.
Ζητάμε τη βοήθεια των «μεγάλων» (μεμονωμένους
γονείς - σύλλογο γονέων - συλλόγους - διάφορους φορείς και οργανώσεις - την τοπική Αυτοδιοίκηση - επαγγελματίες, ειδικούς επιστήμονες, κ.ά.).
Χωριζόμαστε σε ομάδες και μοιράζουμε τη δουλειά. Ο
χρονικός προγραμματισμός είναι σημαντικός. Οι καιρικές συνθήκες και η εποχή μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Άλλωστε το δάσος
έχει το δικό του ρυθμό. Ο καλός προγραμματισμός δε θα
δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου
και θα μας επιτρέψει, να έρθουμε έγκαιρα σε επαφή με
υπευθύνους και φορείς.
Την προηγουμένη της «μεγάλης μέρας» συναντιόμαστε πάλι και συζητάμε για μια ακόμη φορά τις ενέργειες
που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε.
Δεν ξεχνάμε να καλέσουμε κάποιο δημοσιογράφο που
θα καλύψει για λογαριασμό της τοπικής εφημερίδας τη
δουλειά μας. Έχουμε εκ των προτέρων οπωσδήποτε ετοιμάσει το ενημερωτικό υλικό που θα μοιραστεί στον
Τύπο. Βοηθούμε το δημοσιογράφο και αποφεύγουμε παρεξηγήσεις για όσα τελικά θα δημοσιευτούν.
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Κάποιος από την ομάδα αναλαμβάνει να κάνει τη
φωτογραφική αποτύπωση όλων των σταδίων της
δουλειάς μας. Θα μας βοηθήσει στην παρουσίασή της.

Γνωρίζουμε, πως δεν είναι δυνατόν όλοι
οι συμπολίτες μας να επισκεφτούν και να δουν
τη δουλειά μας.
Ας τους επισκεφτούμε εμείς. Μπορούμε για το σκοπό
αυτό να οργανώσουμε μία εκδήλωση (χάπενινγκ) σε κάποιο κεντρικό σημείο της πόλης, όπου θα μοιράσουμε
και ενημερωτικό υλικό. Σημαντικό είναι, να ενημερώσουμε κι άλλα σχολεία για τη δουλειά μας. Θα αποκτήσουμε φίλους και μιμητές.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις ανάλογα με το χώρο
και την περίπτωση.
Καθαρισμός χώρου.
Χάραξη / διαφύλαξη μονοπατιών και διαδρομών σήμανση.
Προτάσεις για προστατευτικές παρεμβάσεις.
Έργα προστασίας.
Έργα ανάδειξης και αποκατάστασης.
Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων.
Κατασκευή περιπτέρου υποδοχής - παρατηρητηρίου.
Δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού (βρύσες

Ας φροντίσουμε ένα «κομμάτι φύσης»!!!

- τουαλέτες - πάγκοι - κάδοι απορριμμάτων κ.ά.)
Τοποθέτηση πινακίδων για παρουσίαση της χλωρίδας πανίδας (του οικοσυστήματος).
Έκδοση εντύπων για το κοινό.

Η φροντίδα ενός κομματιού της
φύσης ως εκπαιδευτική πράξη
εκτός του ότι είναι μια έμπρακτη
απόδειξη του ενδιαφέροντός μας γι΄
αυτή, καλλιεργεί και συναισθήματα
αγάπης των μαθητών για τη φύση.
Η διαδικασία που προτείνουμε είναι η
εξής:
l

l

l

l

Συλλογή πληροφοριών για το
κομμάτι αυτό α) με παρατήρηση
κατά την επίσκεψη σ΄ αυτό και β)
από διάφορα άτομα και φορείς της
τοπικής κοινωνίας.
Εξέταση ττου ρόλου των διαφόρων
παραγόντων και των προβλημάτων
που υπάρχουν.
Σχεδιασμός της δράσης μας που θα
στοχεύει στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
Πραγματοποίηση και δημοσιοποίηση της δράσης μας.
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Η δημιουργία ενός
σχολικού κήπου μπορεί
να κρατήσει
χρόνια.Τμήματά του
όμως μπορούν να
κατασκευαστούν σε
μια σχολική χρονιά .
Ο ρυθμός εργασιών
βέβαια εξαρτάται από
τις συνθήκες του
σχολείου…

Ο «σχολικός κήπος» μαζί με την «φροντίδα ενός
κομματιού της φύσης» είναι μια πρόταση που στοχεύει
κυρίως στην έμπρακτη φροντίδα των φυτών και
συναισθηματικό δέσιμο των μαθητών μ΄ αυτά. Εκτός
τούτων η πρόταση αυτή έχει μια ιδιαίτερη δυναμική και
θα μπορούσε ν΄ αποτελέσει από μόνη της ένα θέμα για
πρόγραμμα Π.Ε ή σχολική δραστηριότητα.
Έτσι δίνεται στις προαιρετικές δραστηριότητες όλη
η φιλοσοφία, οι σκοποί, η σημασία του σχολικού κήπου,
ιστορικά στοιχεία και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις καθώς
και χρήσιμα συμπληρωματικά στοιχεία στα οποία
μπορεί να ανατρέξει ο εκπαιδευτικός.
Εδώ δίνονται κυρίως οι πρακτικές συμβουλές για την
«εισαγωγή της φύσης στο σχολείο» δηλαδή τον
σχεδιασμό και τη κατασκευή ενός σχολικού κήπου.
Σχεδίαση ενός μικρού σχολικού κήπου
Για να σχεδιάσουμε ένα μικρό σχολικό κήπο ή
γενικότερα ένα κήπο θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια
σειρά ενεργειών, ώστε να καταλήξουμε στο επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε συνοψίζονται
στα παρακάτω:
1.

2.

Συγκεντρώνουμε πληροφορίες για την περιοχή,
όπου θα γίνει ο κήπος μας καθώς και πληροφορίες για το κλίμα της, τέτοιες που να έχουν σχέση με την εγκατάσταση φυτών στον ευρύτερο
χώρο. Ως γνωστόν κάθε φυτό ευδοκιμεί σε ορισμένους τύπους κλίματος μόνο.
Θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα ειδικά χαρακτη-

Σχολικός κήπος

ριστικά του χώρου, που θέλουμε πιθανόν πρώτα
να διαμορφώσουμε και έπειτα να φυτέψουμε
(εξωτερική μορφολογία, έδαφος – υπέδαφος),
μικροκλίμα, φυτά που ήδη υπάρχουν, οικήματα.
Επίσης τις προτιμήσεις μας, τις επιθυμίες μας
καθώς και τις οικονομικές δυνατότητές μας. Τα
φυτά θα επιλεγούν με βάση την εμπειρία μας και
από πίνακες καλλωπιστικών δένδρων, θάμνων,
αναρριχόμενων, ετησίων, πολυετών ανθοφύτων,
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, διαστάσεις,
εποχή ανθήσεως, βασικά χρώματα, έκθεση στον
ήλιο καθώς και την κατάλληλότητά τους για το
χώρο που επιθυμούμε.
3.

Τα παραπάνω καλό είναι να τα καταγράψουμε,
κάνοντας ένα απλό σχέδιο σε κλίμακα 1:100
και σε ένα υπόμνημα.

4.

Με οδηγό τα παραπάνω στοιχεία και μετά από
διερεύνηση διαφόρων περιπτώσεων,
αποτυπώνουμε επάνω σε καθαρό αντίγραφο
σχεδίου και σε μορφή προσχεδίου μια γενική
διαρρύθμιση του νέου κήπου με τα διάφορα
μέρη του (διακοσμητική πρασιά προσόψεως,
χώροι για τους μαθητές, εκπαιδευτικοί χώροι,
υιοθετημένα φυτά ή χώροι από μαθητές,
αποθήκες, κτίρια, χώρος με παγκάκια, χώρος
για ησυχία κλπ.) και προτείνουμε να
διαμορφωθούν έτσι, ενωμένα με το απαραίτητο
δίκτυο δρομίσκων ή μονοπατιών, αν
προβλέψετε κάτι τέτοιο.

5.

Σε αυτό το προσχέδιο μπορούμε να
προβλέψουμε τους χώρους (έκταση, μορφή),
των χαμηλών (χλοοτάπητες, παρτέρια ανθέων),
μετρίων (θάμνοι) και ψηλών (δένδρα) μορφών
πρασίνου χωρίς λεπτομέρειες, καθώς και τις
θέσεις διακοσμητικών κατασκευών (λίμνη,
πέργκολα), που πιθανόν να θέλουμε να
δημιουργήσουμε.
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Ενδεικτικός πίνακας διετών ή ανοιξιάτικων ανθοφύτων.
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CMYK

Σχέδιο κήπου

CMYK
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6.

Αφού οριστικοποιήσουμε την διαρρύθμιση κάνουμε το τελικό σχέδιο σε κλίμακα 1:100 για τελική χρήση.
7. Από τα φυτά θα διαλέξουμε εκείνα, με βάση τα
χαρακτηριστικά τους, τα οικολογικά δεδομένα, το
λειτουργικό σκοπό που πρόκειται να ικανοποιήσουν, την αισθητική, τις διαστάσεις του χώρου
που θέλουμε να αξιοποιήσουμε και τις προσωπικές προτιμήσεις των παιδιών.
8. Θα σχεδιάσουμε με τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες. Τα φυτά θα αποτυπωθούν με τα
αντίστοιχα γραφικά σύμβολα στις διαστάσεις που
θα πάρουν, όταν μεγαλώσουν και στις θέσεις που
πρόκειται να φυτευτούν.
9. Το οριστικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει
υπόμνημα λεπτομερές, όπου θα εξηγούνται όλα
τα γραφικά σύμβολα του σχεδίου.
10. Το σχέδιο θα συνοδεύουν πίνακες των απαιτουμένων καλλωπιστικών φυτών, σπόρων, υλικών,
καθώς και ο προϋπολογισμός των συνολικών δαπανών που απαιτούνται για την δημιουργία του
κήπου.
Διαμόρφωση – φύτευση μικρού σχολικού κήπου.
Απαιτούμενα υλικά και μέσα
1. Το οριστικό σχέδιο του κήπου με αναλυτικό υπόμνημα για όλες τις κηποτεχνικές λεπτομέρειες,
δηλαδή, εσωτερική διαρρύθμιση, τυχόν κατασκευές (πέργκολα, λίμνη, πετρόκηπος κλπ) τους
χλοοτάπητες, τα παρτέρια, τις ακριβείς θέσεις
των καλλωπιστικών φυτών, αναρριχομένων κλπ.
2. Πίνακες με τα απαιτούμενα καλλωπιστικά φυτά,
σπόρους, υλικά.
3. Μετροταινία, δίμετρο, πασσαλάκια, ράμμα.
4. Τα απαιτούμενα φυτά (δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα, ποώδη πολυετή) και σπόροι με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.

Σχολικός κήπος

Τα δένδρα θα πρέπει να φέρουν 3-4 κλάδους με ίσιο
κορμό, ύψους 1,60 – 1,80 μέτρα. Η ορθόκλαδη λεύκα (καβάκι) και τα κωνοφόρα είδη με πυραμιδοειδή κόμη (κέδρος Λιβάνου και κέδρος ντεοντάτα, κυπαρίσσια, αρωκάρια, κλπ) πρέπει να φέρουν βλαστούς από το έδαφος.
Οι θάμνοι πρέπει να έχουν 3-4 κλάδους από τη βάση,
άφθονο φύλλωμα και ύψος 0.70-1 μέτρο.
Τα αναρριχόμενα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 1,50 μέτρα.
Τα ποώδη πολυετή ανθόφυτα πρέπει να έχουν καλά
σχηματισμένη τούφα βλαστών – φύλλων, ύψους 30-40 εκατ.
Όλα τα φυτά πρέπει να είναι εύρωστα, υγιή, με πλούσιο ριζικό σύστημα και αναπτυγμένα σε φυτοδοχεία, η
πλαστικά σακίδια.
Ο σπόρος χλόης, πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, να έχει εγγυημένο ποσοστό βλαστικής ικανότητας
τουλάχιστον 95%.
Τα απαιτούμενα υλικά, όπως χώμα κήπου, κοπριά, λίπασμα, πάσσαλοι κλπ, που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει
να έχουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.
Το χώμα που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά πρέπει να είναι επιφανειακό (από Ο έως 70 εκατ. βάθος), αμμοαργυλώδες (20-30% άργιλος και 60-70% άμμος), γόνιμο, χωρίς ξένες ύλες (πέτρες, ρίζες, ριζώματα
πολυετών ζιζανίων, άλατα κλπ.).
Η ζωική κοπριά πρέπει να προέρχεται από αγελάδες,
να είναι καλά χωνεμένη, χωρίς υπερβολική υγρασία και
ξένες ύλες, λειοτριμμένη και κατάλληλη για ενσωμάτωση
στο έδαφος.
Το λίπασμα να είναι σύνθετο 11-15-15 (Ν – Ρ - Κ).
Οι πάσσαλοι κατά προτίμηση από αγριοκαστανιά, ύψους 2-2.50 μέτρα, διαμέτρου 5-7 εκατ, ίσιοι, μυτεροί στο
κάτω άκρο και βαφτισμένοι σε κατράμι ή πίσσα μέχρι ύψος 50 εκατ.
Για την πρόσδεση των δενδρυλλίων απαιτείται σπάγκος τύπου σιζάλ ή σύρμα με πλαστική κάλυψη.
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Απαραίτητα επίσης είναι, μια φρέζα, τσάπες, αξίνες
(στενές), σκαλιστήρια, φτυάρια, τσουγκράνες, ψαλίδι
και πριόνι κλαδέματος, ποτιστήρι, καροτσάκι κήπου.
Σε περίπτωση εφαρμογής στάγδην άρδευσης, αυτόματης ή μη, απαιτούνται σωλήνες Φ16 των έξι ατμοσφαιρών από μαύρο πολυαιθυλένιο, εφοδιασμένοι με
σταλακτήρες ή εκτοξευκτήρες (ανάλογα με τα φυτά), ωριαίας παροχής 4 λίτρων. Τις ίδιες προδιαγραφές θα έχουν και όλα τα μικροεξαρτήματα (ταφ, κρουνοί, βάνες,
φίλτρα, ρακόρ, μούφες κλπ).
Κατασκευή
Ο μαθητής πέραν των ευεργετημάτων «ψυχής», θα αποκτήσει δεξιότητες στη διαρρύθμιση του χώρου, στην
επισήμανση των θέσεων για τη φύτευση καλλωπιστικών
φυτών, στη δημιουργία χλοοταπήτων, παρτεριών, κατασκευών διαφόρων, στην ανάγνωση ενός απλού σχεδίου
κλπ.
Για την κατασκευή του κήπου θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες.
Καθαρίζεται ο χώρος από τα άχρηστα υλικά (πέτρες,
πλαστικά αντικείμενα, υπολείμματα οικοδομικών υλικών κλπ) που τυχόν υπάρχουν και διαμορφώνεται η τελική επιφάνεια του εδάφους.
Με την μετροταινία και τα πασσαλάκια επισημαίνονται στο έδαφος τα βασικά σημεία του δικτύου δρομίσκων, καθιστικών, προαυλίων, και ενώνονται με ράμμα.
Με ένα σιδερένιο, μυτερό και ελαφρύ πάσσαλο χαράζουμε το έδαφος, ακολουθώντας το ράμμα, ώστε να χαραχθεί το δίκτυο. Για να ζωηρέψει η χάραξη, ρίχνουμε
με το ποτιστήρι σε όλο το μήκος των χαραγμένων στο έδαφος γραμμών, ασβεστόγαλα πλάτους 3 εκατ.
Καλλιεργείται με φρέζα το έδαφος που θα φυτευτεί.
Επισημαίνονται οι θέσεις των δένδρων, των θάμνων,
και των αναρριχομένων με πασσαλάκια, στο καθένα από
τα οποία γράφεται με μαύρο μολύβι το όνομα του φυτού
που αντιστοιχεί.

Σχολικός κήπος

Ανοίγονται λάκκοι (60 εκατ. βάθος, 70 εκατ. διάμετρος για τα δένδρα, 50 εκατ. βάθος και διάμετρος για
τους θάμνους και τα αναρριχόμενα), αφού πρώτα μετατοπίσουμε το πασσαλάκι με το όνομα του φυτού από το
κέντρο του λάκκου αμέσως δίπλα του.
Φυτεύουμε τα φυτά προσθέτοντας στο χώμα κάθε
λάκκου, κοπριά όγκου 3 λίτρων περίπου και 100 γραμ.
σύνθετο λίπασμα 11-15-15. Αν το χώμα του λάκκου δεν
είναι καλό, πρέπει να αντικατασταθεί με χώμα κήπου
καλής ποιότητας.
Κατά τη φύτευση των δενδρυλλίων, πριν πέσει το
μίγμα χώματος – κοπριάς – λιπάσματος, τοποθετούμε σε
κάθε φυτό ένα πάσσαλο και βυθίζουμε λίγο το άκρο του
στο βάθος του λάκκου.
Διαμορφώνουμε τους λάκκους ποτίσματος, καθαρίζουμε και στρώνουμε τον μεταξύ των φυτών χώρο και
ποτίζουμε με άφθονο νερό.
Για να μην κρεμαστούν τα δενδρύλλια στους πασσάλους και καταστραφεί η μπάλα χώματος, τα προσδένουμε στους πασσάλους με δεσμούς σχήματος 8, μετά το
πότισμα και την απορρόφηση του νερού.
Μετά την ολοκλήρωση των φυτεύσεων προετοιμάζονται οι χώροι όπου θα δημιουργηθούν χλοοτάπητες και
παρτέρια ανθέων.
Σε περίπτωση που το έδαφος σ΄ αυτούς τους χώρους
δεν είναι καλό ή είναι χαμηλό, αντικαθιστούμε ή προσθέτουμε συμπληρωματικά νέο καλής ποιότητας και το
ισοπεδώνουμε.
Επισημαίνονται οι θέσεις των παρτεριών και χαράζονται στο έδαφος.
Διαλέγουμε τις θέσεις των φυτών στα παρτέρια, ανοίγουμε μικρούς λάκκους για τα ποώδη πολυετή ή μεγαλύτερους (50Χ50) για τις θαμνώδεις πολυανθείς τριανταφυλλιές, τα φυτεύουμε και τα ποτίζουμε με άφθονο νερό
και καθαρίζουμε το χώρο.
Ψιλοχωματίζουμε με τσουγκράνα το έδαφος εγκαταστάσεως του χλοοτάπητα, το χωρίζουμε σε σποριές πλάτους 1 μέτρου, και σπέρνουμε με το χέρι. Καλύπτουμε το
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σπόρο με χτυπητό τσουγκράνισμα, κυλινδρίζουμε σταυρωτά τη σπαρμένη επιφάνεια και ποτίζουμε με μορφή
ψιλής βροχής, ώστε να μην παρασύρουμε το σπόρο (1-3
φορές την ημέρα, ανάλογα με την εποχή). Τυχόν αφύτρωτες επιφάνειες τις ξανασπέρνουμε.
Για καλύτερο πότισμα, μπορούμε να εγκαταστήσουμε
σύστημα ποτίσματος από μαύρους σωλήνες Φ16, που θα
υδροδοτούνται από τα στόμια παροχής του μονίμου δικτύου, θα διατρέχουν το χώρο έρποντας και θα ποτίζουν
τα φυτά ατομικά με σταλακτήρες και εκτοξευτήρες (για
τους χλοοτάπητες).

Για έναν πετυχημένο σχολικό κήπο πρέπει
l

l

l

Να συγκεντρωθούν πληροφορίες για την
περιοχή, το έδαφος, το κλίμα και τα πιθανά προς καλλιέργεια φυτά. Να αξιοποιηθεί
η εμπειρία που έχουν μέλη της ομάδας και
να ζητηθεί η βοήθεια ειδικών αν υπάρχουν
και είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν.
Να γίνει σχεδίαση του κήπου στην οποία
να συμμετέχουν οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας τουλάχιστον.
Να αγοραστούν τα απαραίτητα υλικά , να
γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και να
φυτευτούν τα φυτά που έχουν επιλεγεί.

Δημοσιοποίηση δράσεων - διοργάνωση εκδηλώσεων
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ –
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η δημοσιοποίηση είναι από τους σημαντικούς συντελεστές επιτυχίας ενός προγράμματος και πολλαπλασιασμού των αποτελεσμάτων του. Σημαντικό ρόλο παίζει
και στην εμψύχωση των μαθητών ώστε να βοηθούν με
μεγαλύτερη διάθεση στο πρόγραμμα. Έτσι χρειάζεται να
γίνει μεθοδευμένη και ολιστική δημοσιοποίηση του προγράμματος με ευθύνη της οργάνωσης των ομάδων. Οι
περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων πρέπει να επιδιώξουν τη συνολική παρουσίαση της εργασίας στην τοπική
κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς. Ειδικά πρέπει να
προσέξουν την τελευταία εκδήλωση παρουσίασης του
προγράμματος. Αυτή μπορεί να γίνει σε αίθουσα ή στο
δάσος. Παραθέτουμε πρώτα την πρόταση για εκδήλωση
στην αίθουσα γιατί μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερα άτομα αν και η εκδήλωση στο δάσος έχει δυνατότητες για καλύτερη ποιότητα.
á) Εκδήλωση σε χώρο του σχολείου ή του Δήμου
Αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνει έναν συνδυασμό
από τα παρακάτω ανάλογα με τις δυνατότητες και
ενδιαφέροντα που υπάρχουν:
• Έκθεση φωτογραφίας, έργων ζωγραφικής, σκίτσων κολάζ, δημιουργίας αφίσας με θέμα τη βλάστηση, τη χλωρίδα, την πανίδα και τους κινδύνους που απειλούν το δάσος.
• Δημιουργία, έκθεση και διακίνηση σχετικών
εντύπων.
• Παρουσίαση της δασικής έκτασης που μελετήθηκε με τη βοήθεια χαρτών.
• Με τη βοήθεια εποπτικών μέσων (slide, διαφάνειες κ.λπ.)

Κατά τη
δημοσιοποίηση και τις
εκδηλώσεις δεν πρέπει
να αναδεικνύονται
προσωπικές φιλοδοξίες
αλλά να καταξιώνονται
ομαδικές δράσεις που
αφορούν τους μαθητές
τους εκπαιδευτικούς
καθώς και άλλους
φορείς που
συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.
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- παρουσίαση των στοιχείων που συλλέχθηκαν
και αναφέρονται σε μετρήσεις και επικίνδυνες
ανθρώπινες δραστηριότητες για τη δασική έκταση.
- ανάδειξη βασικών χαρακτηριστικών της
περιοχής, τα οποία πρέπει να προστατευθούν.
Δραματοποίηση ή παιχνίδι ρόλων για την καλύτερη κατανόηση, από το κοινό, της σύγκρουσης
των αξιών που υιοθετούνται από διάφορους φορείς και άτομα, στο θέμα της αειφορικής διαχείρισης των δασικών εκτάσεων.
Τα θεατρικά δρώμενα όπως και το τραγούδι και η
μουσική βοηθούν στην κινητοποίηση του
συναισθήματος των πολιτών και μαθητών.
Η εναλλαγή στον τρόπο παρουσίασης με κείμενα,
διαφάνειες, μουσική, δραματοποιήσεις κ.λπ. και
γενικά ο συνδυασμός λόγου, εικόνας και κίνησης
πετυχαίνουν καλύτερα να ευαισθητοποιήσουν και
να πληροφορήσουν, δίχως να κουράσουν το
κοινό που παρακολουθεί την εκδήλωση.

•

•
•

Όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να
γίνονται και σταδιακά κατά τη διάρκεια της
μελέτης του θέματος. Επιπλέον μπορεί να γίνεται
σταδιακά : Ανάρτηση κειμένων, σκίτσων,
φωτογραφιών κ.ά. στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου.
-

Τεκμηριωμένες δημοσιεύσεις στον τοπικό
Τύπο.
Συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο, τηλεόραση.
Αποστολή τεκμηριωμένης επιστολής σε
κατάλληλους φορείς στους οποίους θα
προτείνεται η ανάληψη πιθανόν δράσεων.
Διαγωνισμός ζωγραφικής ή φωτογραφίας με
θέμα «το Δάσος».

Εκδήλωση δημοσιοποίησης στο δάσος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
Όπως είπαμε στις ελάχιστες δραστηριότητες η εκδήλωση δημοσιοποίησης στο δάσος μπορεί να έχει καλύτερη ποιότητα αφού η βιωματική εμπειρία στο δάσος θα
δώσει μεγαλύτερη θετική επίδραση στους συμμετέχοντες απ’ ότι στην αίθουσα. Η εκδήλωση αυτή θα μπορούσε να έχει τα εξής στοιχεία.

•

•
•

•

Οργάνωση μιας περιβαλλοντικής διαδρομής μέσα στο δάσος με στόχο τόσο τη βιωματική προσέγγιση της οικολογίας και της
ιστορίας του, όσο και την ευχαρίστηση από
τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων.
Η διαδρομή απευθύνεται σε λίγα άτομα ( 50)
που μπορεί να είναι μαθητές, φίλοι και γονείς.
Η οργάνωση της διαδρομής πρέπει να έχει
γίνει από πριν και να έχουν ληφθεί διάφορα
κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων. Η διαδρομή δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη, ώστε να υπάρχει χρόνος για παρατήρηση, ενημέρωση, κινητοποίηση των αισθήσεων.
Ειδικοί επιστήμονες (π.χ. δασολόγοι), ή άλλοι καλοί γνώστες του δάσους, μπορούν να
συνοδεύουν, να οδηγούν και να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες :
για τη διαχείριση του δάσους
για τις αλλαγές στο δάσος
για την αναγνώριση ειδών
χλωρίδας,
πανίδας,
ήχων κ.ά.
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Στο τέλος της διαδρομής η ομάδα μπορεί να
συγκεντρωθεί σ’ ένα ξέφωτο ειδικά διαμορφωμένο
για επισκέπτες με πάγκους και κιόσκια.
Εκεί μπορεί να γίνει: - έκθεση υλικού
- συλλογική συζήτηση
- θεατρικά δρώμενα και
- διασκέδαση συμβατή με το
περιβάλλον.
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
και

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
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ΑΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
1. Επιλογή επισκέψιμων χώρων.

CMYK

Ο χάρτης μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή των επισκέψιμων χώρων. Με την βοήθειά του μπορούμε να
διακρίνουμε σημεία που έχουν μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Π.χ μια διαδρομή με το λεωφορείο και προπαντός με τα πόδια, που περνά από δύο, ή τρία διαφορετικά
είδη δασικών εκτάσεων, είναι προτιμότερη από αυτήν με
το ένα είδος. Τα διαφορετικά είδη δασικών εκτάσεων, αποτυπώνονται στο χάρτη με διαφορετικό χρώμα και έτσι
είναι εύκολο για τους μαθητές, με τη βοήθεια των
χαρτών, να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντα σημεία.
Με τη βοήθεια του χάρτη επίσης μπορούμε να
εντοπίσουμε τις σχετικά σπάνιες δασικές περιοχές
όσον αφορά το είδος της βλάστησης. Έτσι αν ρίξουμε
μια ματιά στο χάρτη θα διαπιστώσουμε ότι τα δάση με
πλατάνια και οξυές είναι λιγότερα από τα άλλα είδη
δασών και μικρότερα σε έκταση.

CMYK
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Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, που
καθορίζουν το ενδιαφέρον για την επίσκεψη ενός χώρου.
Κάποιοι από αυτούς υπάρχουν στον χάρτη, όπως η
ύπαρξη ενός ποταμού, ή λίμνης. Άλλοι δεν υπάρχουν,
όπως η ύπαρξη ενός σπάνιου είδους φυτού, ή ζώου, ή
ακόμη ο χαρακτηρισμός του (αισθητικό, εθνικός δρυμός), η εκμετάλλευσή του κτλ.. Κάποιοι παράγοντες
μάλιστα μπορεί να μην έχουν σχέση με το δάσος όπως ή
ύπαρξη
χώρων
αναψυχής ή τόπων με
αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

l

l
l

l

Είναι απαραίτητο η επιλογή των χώρων
επίσκεψης να γίνει από τους μαθητές μετά
από
Μελέτη του χάρτη
Συγκέντρωση πληροφοριών για άλλους
παράγοντες που αυξάνουν το ενδιαφέρον της
επίσκεψης
Συζήτηση για την αξιολόγηση των
πληροφοριών και την τελική επιλογή

Ο καθηγητής μπορεί να τους βοηθήσει αν η
διαδικασία συζήτησης και απόφασης «κολλήσει».
Επίσης είναι ο τελικός υπεύθυνος για θέματα όπως:
l
Το «προσβάσιμο» της περιοχής. Π.χ σε
κάποιους χώρους που επιλέξανε οι μαθητές
μπορεί να μην πηγαίνει λεωφορείο.
l
Την ασφάλεια των μαθητών. Πρέπει να πάρει
πληροφορίες και να εκτιμήσει την πιθανή
ύπαρξη κινδύνων όπως η ύπαρξη άγριων
ζώων, κατολισθήσεων, την απώλεια
προσανατολισμού και άλλων. Πιθανόν να
χρειαστεί να πάρει κάποια μέτρα για να
αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους.
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2. Επιλογή διαδρομής για την κατανόηση της
αλλαγής της βλάστησης σε σχέση με το υψόμετρο.
Μπορούμε να διαλέξουμε μια διαδρομή με το
λεωφορείο, για να φθάσουμε σε κάποιο δάσος σε βουνό,
έτσι ώστε να δούμε και πως αλλάζει η βλάστηση,
καθώς αλλάζει το υψόμετρο.

Παράδειγμα
Στο παρακάτω κομμάτι του χάρτη φαίνεται πως, αν
ακολουθήσουμε το δρόμο που περνά από το
«Μαυρομμάτι», «Μουζάκι», «Ανθοχώρι», «Κερασιά»
τότε σύμφωνα με τον χάρτη περνάμε από θαμνώδεις
εκτάσεις, δάσος δρυός και δάσος ελάτης.
Τα παιδιά μπορούν να δούνε το είδος της
βλάστησης από το λεωφορείο, ή να γίνουν και στάσεις
σε κατάλληλα σημεία.
Πληροφορίες για το ύψος μπορεί να πάρουν από τον
χάρτη με την βοήθεια των ισοϋψών, από το όνομα του
χωριού και την εύρεση του υψομέτρου του, από τους
ταξιδιωτικούς χάρτες , που συνήθως έχουμε στα
αυτοκίνητα και τέλος από ειδικά όργανα (αλτίμετρο
κτλ).
Έτσι μπορούν να αντιστοιχίσουν και μετά από
συζήτηση να καταλάβουν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα
στο είδος βλάστησης και το υψόμετρο που επηρεάζει
τις κλιματικές συνθήκες.
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3. Χρήση του χάρτη για διάφορους υπολογισμούς
Ο χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν
διάφοροι υπολογισμοί που απαντούν σε πιθανά γενικά
ερωτήματα που έχουν οι μαθητές ή και εμείς. Π.χ ποια
είναι η έκταση της κοντινότερης δασικής περιοχής;

CMYK

Παράδειγμα υπολογισμού της έκτασης μιας δασικής
περιοχής.

CMYK
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Στην διπλανή εικόνα
φαίνεται τμήμα
του δασικού χάρτη της
Καρδίτσας σε
κλίμακα 1: 200.000.,
πάνω στον οποίο έχει
τοποθετηθεί μιλιμιτρέ
διαφανές χαρτί.
Το κίτρινο χρώμα
αντιστοιχεί σε δασική
έκταση θαμνώνων.
Η περιοχή αυτή με τους θαμνώνες βρίσκεται κοντά
στη Δάφνη στο ανατολικό μέρος του νομού Καρδίτσας.
• Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε την έκταση
της θαμνώδους περιοχής που βρίσκεται κοντά
στη Δάφνη.
• Η κλίμακα του χάρτη είναι 1:200.000. Αυτό
σημαίνει ότι 1mm στο χάρτη αντιστοιχεί σε
200.000 mm στην πραγματικότητα , ή ότι 1mm
αντιστοιχεί σε 200 μέτρα αφού το 1 μέτρο έχει
1000 χιλιοστά. Επομένως το 1 mm2 θα
αντιστοιχεί σε 200Χ200 m2 =40.000 m2=40
στρέμματα.

Αλλες πιθανές χρήσεις του χάρτη

• Αν μετρήσουμε τα τετραγωνάκια που αντιστοιχούν σε κίτρινο χρώμα θα τα βρούμε περίπου
25. Κάθε τετραγωνάκι είναι ένα τετραγωνικό χιλιοστό πράγμα που σημαίνει ότι αντιστοιχεί σε
40 στρέμματα. Επομένως η έκταση αυτής της
θαμνώδους περιοχής είναι περίπου 25 Χ 40 =
1000 στρέμματα
Μπορούμε να κάνουμε και εμείς ερωτήματα που να
αναδεικνύουν τις ωφέλειες του δάσους. Π.χ μια συγκεκριμένη δασική περιοχή πόσο νερό παρακρατεί κατά τη
διάρκεια του χειμώνα. Αν διοχετευτεί όλο αυτό το νερό
στον πλησιέστερο ποταμό θα έχουμε πλημμύρες, και σε
τι βαθμό;
Οι υπολογισμοί αυτοί μπορούν να συνδυαστούν κυρίως με μαθήματα μαθηματικών και θετικών επιστημών.
4. Κατασκευή χαρτών μιας περιοχής
Χάρτες μπορούν να κατασκευαστούν από τα ίδια τα
παιδιά, χωρίς ιδιαίτερη ακρίβεια για διάφορους σκοπούς.
Παρακάτω αναλύονται τρεις προτάσεις. Η μια αφορά
την αποτύπωση και καταγραφή της βλάστησης σε μια
δασική έκταση 100 τετραγωνικών μέτρων (10Χ10). Η
δεύτερη την κατασκευή χάρτη δασικού μονοπατιού και
η άλλη την κατασκευή ενός χάρτη για την πραγματοποίηση ενός παιχνιδιού τύπου «χαμένου θησαυρού»
Α. Χάρτης για την αποτύπωση και καταγραφή της
βλάστησης.
Σχετική πρόταση υπάρχει στα φύλλα εργασίας για τους
μαθητές.
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Β. Κατασκευή χάρτη ενός δασικού μονοπατιού
Μπορούμε να κατασκευάσουμε χάρτες δασικών μονοπατιών που αξίζει να τα περπατήσουμε, επισημαίνοντας προσεκτικά τα σημεία όπου μπορεί να μπερδευτεί
κανείς και τα σημεία που αξίζει να παρατηρήσει (π.χ ένα
μικρό ξέφωτο, μια πηγή, ένα ρέμα, είδη βλάστησης κτλ).
Έτσι μπορούν να επωφεληθούν από την εξερεύνησή μας
και την καταγραφή της και άλλοι επισκέπτες του μονοπατιού αυτού (Σχολεία και άλλοι). Μπορούμε να εκδώσουμε κάποια φυλλάδια με το συγκεκριμένο σχέδιο, μαζί με άλλες πληροφορίες που θέλουμε να δώσουμε. Επίσης μπορούμε να κατασκευάσουμε κάποιες ξύλινες πινακίδες με το σχέδιο σε χαρακτηριστικά σημεία του μονοπατιού. Σε συνεννόηση με το δασαρχείο, θα μπορούσαμε, να σημάνουμε και το μονοπάτι.
Γ. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και παίζουν το
παιχνίδι του χαμένου θησαυρού στο δάσος που βρίσκουν τελικά με την βοήθεια ενός χάρτη.
Βασικές ιδέες που προτείνουμε για την πραγματοποίηση του παιχνιδιού αυτού είναι.
1. Οι εκπαιδευτικοί που θα οργανώσουν το παιχνίδι
είναι απαραίτητο να επισκεφθούν το συγκεκριμένο χώρο
πριν αυτό πραγματοποιηθεί. Παρατηρούν και καταγράφουν στοιχεία, που έχουν σχέση με το δάσος και αφορούν γνώσεις που θέλουν να μεταφέρουν στα παιδιά. Από τη βιβλιογραφία μαζεύουν πληροφορίες και στοιχεία,
που τα καταγράφουν σε φύλλα χαρτιού και τα χρησιμοποιούν ως «βιβλίο οδηγό». Το βιβλίο οδηγός δίνεται στα
παιδιά πολύ πριν από το παιγνίδι για να διευκολυνθούν
στην κατασκευή αινιγμάτων.
2. Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Δύο
ομάδες θα ασχοληθούν με την κατασκευή του χάρτη και
των απαραίτητων αινιγμάτων που θα τα συνοδεύουν και
οι άλλες δύο με την ανεύρεση του θησαυρού. Οι ρόλοι
αυτοί μπορεί να αντιστραφούν αργότερα.
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3. Οι δυο πρώτες ομάδες ξεκινούν από το ίδιο σημείο
εκκίνησης μαζί με έναν εκπαιδευτικό στη σύνθεσή τους.
Καθώς προχωρούν, κατασκευάζουν ένα χάρτη σ’ ένα
φύλλο χαρτιού που θα χρησιμεύσει για τις άλλες δύο
ομάδες, που θα ψάξουν να βρουν το θησαυρό αργότερα.

CMYK
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6

Χάρτης χαμένου θησαυρού που κατασκευάστηκε
από παιδιά Α’ Γυμνασίου

4. Στη διαδρομή που κάνουν κατασκευάζουν αινίγματα που βασίζονται σε πληροφορίες του «βιβλίου οδηγού» και αντιστοιχούν σε αναγνωρίσιμα στοιχεία της
διαδρομής (π.χ κάποιο δέντρο, έναν βράχο με συγκεκριμένο σχήμα κ.τ.λ). Ο αριθμός των αινιγμάτων θα είναι
καθορισμένος π.χ. 5. Για να προχωρήσουν οι ομάδες
που, θα ψάξουν να βρουν τον θησαυρό, πρέπει να λύσουν οπωσδήποτε τα αινίγματα.
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5. Η απόσταση από το σημείο εκκίνησης πρέπει να
είναι η ίδια περίπου. Οι δυο ομάδες αυτές θα έχουν
επιλέξει και δύο αντικείμενα που θα παριστάνουν το
χαμένο θησαυρό και θα τοποθετηθούν στα τελικά
σημεία.
Έτσι τελειώνοντας οι δύο ομάδες θα έχουν κάνει δυο
χάρτες και δυο πεντάδες αινιγμάτων. Προσπαθούν να
κάνουν εύκολα τα πράγματα για τις ομάδες που θα
ψάξουν, όσον αφορά το χάρτη, δύσκολα τα αινίγματα,
αλλά όχι και αδύνατα. Γι’ αυτό επιβλέπει και ο εκπαιδευτικός, που είναι μαζί με τα παιδιά.
6. Όταν γυρίζουν πίσω παραδίδουν με κλήρωση στις
άλλες δυο ομάδες τους χάρτες και τα αινίγματα. Οι
ομάδες ανεύρεσης του θησαυρού έχοντας μαζί τους και
το «βιβλίο» οδηγό ξεκινάνε και προσπαθούν να τον
βρουν, όσο γίνεται πιο γρήγορα.
7. Ποιος κέρδισε; Επειδή κάθε ομάδα θα συμμετάσχει
και σε κατασκευή χάρτη και στην ανεύρεση του
θησαυρού η κατάταξη των ομάδων θα προκύψει και από
τις δύο δραστηριότητες. Κάθε ομάδα θα βαθμολογηθεί
σε τετραβάθμια κλίμακα για την καλύτερη κατασκευή
χάρτη, τη δυσκολία και ποιότητα των αινιγμάτων και τον
χρόνο ανεύρεσης του θησαυρού. Κερδίζει αυτή με την
μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία.

Ανθρωπογενείς πιέσεις στα δασικά οικοσυστήματα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα δασικά οικοσυστήματα απειλούνται από τις
ανθρώπινες επεμβάσεις κυριότερες των οποίων στη
χώρα μας θεωρούνται οι:
- πυρκαγιές
- καταπατήσεις για αυθαίρετη δόμηση
ή βόσκηση
- λαθροθηρία
- λαθροϋλοτομία
- ανεξέλεγκτος τουρισμός
Για να αποφευχθούν οι παραπάνω κίνδυνοι χρειάζεται η λήψη μέτρων προστασίας των δασικών εκτάσεων.
Τα μέτρα αυτά καθορίζονται από μια «Διαχειριστική μελέτη», η οποία εγκρίνεται από τη Δασική Υπηρεσία.
Η Διαχειριστική μελέτη συντάσσεται από τη Δασική
Υπηρεσία, αν το δάσος είναι δημόσιο και από ειδικευμένα γραφεία αν το δάσος είναι ιδιωτικό.
Ωστόσο υπάρχει πρόβλημα με το καθεστώς ιδιοκτησίας, καθ’ όσον στην Ελλάδα δεν υπάρχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, και οι πιέσεις που ασκούνται για τον
αποχαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων και τη μετατροπή τους σε αστική γη, είναι τεράστιες.

63

64

Δάσος: Γνώση και δράση

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ Η ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ
Από το εγχειρίδιο «Παρατήρηση δασών» της WWF
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό το δάσος. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το θέμα της ρύπανσης του αέρα δεν αποτελεί ακόμα σημαντικό πρόβλημα για τα ελληνικά δάση. Είναι φαινόμενο
που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στα δάση της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
Τα δασικά όπως και τα λοιπά οικοσυστήματα ρυπαίνονται σήμερα από διάφορες ουσίες που προέρχονται
κυρίως από τη χρήση υγρών και στερεών καυσίμων ως
πηγή ενέργειας. Οι πηγές των ρυπαντών είναι εργοστάσια βαριάς βιομηχανίας, διυλιστήρια, θερμοηλεκτρικά
εργοστάσια, μέσα μεταφοράς, κεντρικές θερμάνσεις των
πόλεων κτλ.
Το δάσος που θα επιλέξετε μπορεί να επηρεάζεται από πηγές ρύπανσης που βρίσκονται στη γύρω περιοχή ή
πολύ μακριά, διότι οι αέριοι ρύποι μπορεί να μεταφερθούν με τη βοήθεια του ανέμου σε πολύ μακρινές αποστάσεις. Ένας από τους κυριότερους και βλαβερότερους
ρυπαντές της ατμόσφαιρας είναι το διοξείδιο του θείου
(SO2). Το αέριο αυτό εκλύεται από την καύση οργανικών
ουσιών που περιέχουν θείο. Όταν διαλύεται στο νερό,
στις σταγόνες της βροχής, δημιουργεί τη γνωστή όξινη
βροχή που προκαλεί βλάβες στα δέντρα, στο έδαφος,
στην πανίδα και χλωρίδα του εδάφους, όπως και στα νερά των λιμνών και των ποταμών. Άλλος σημαντικός ρυπαντής είναι το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2). Διαλύεται
στη βροχή και σχηματίζει νιτρικό οξύ, το οποίο συμβάλλει με τη σειρά του στη δημιουργία της όξινης βροχής.
Άλλοι ρυπαντές είναι: Ο3, HF, CO, CO2, βαρέα μέταλλα,
υδρογονάνθρακες κτλ.
Ως αποτέλεσμα της επίδρασης των ρυπαντικών ουσιών, τα δασικά φυτά παρουσιάζουν γενικά ελάττωση
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της ανάπτυξής τους. Τα συμπτώματα της τελικής βλάβης
μπορεί να είναι: νέκρωση των άκρων των βελονών ή νέκρωση μεταξύ των νεύρων των φύλλων, στίγματα ή
χλώρωση (κιτρίνισμα), νανισμός, ή και νέκρωση των δέντρων.
Η ρύπανση προκαλεί επίσης την οξίνιση του εδάφους
(μείωση του ΡΗ) με συνέπεια την αλλοίωση των φυσικών και χημικών του ιδιοτήτων. Ως αποτέλεσμα αυτής
της αλλοίωσης, οι ρίζες των δέντρων δεν απορροφούν τα
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, τα δέντρα χάνουν τη
ζωτικότητά τους και προσβάλλονται δευτερογενώς από
έντομα και μύκητες. Η νέκρωση της βλάστησης που ακολουθεί έχει ως συνέπεια την αύξηση της διάβρωσης
του εδάφους από τα νερά της βροχής.
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ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Απόσπασμα από έντυπο της Γενικής Γραμματείας Δασών

Αιτίες : Μια γενική κατάταξη των πυρκαγιών είναι:
α) Πυρκαγιές που οφείλονται σε φυσικές αιτίες
όπως σε κεραυνούς και αυταναφλέξεις και
β) Πυρκαγιές που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες.
Οι πυρκαγιές που προέρχονται από ανθρώπινες
δραστηριότητες οφείλονται συνήθως σε κακόβουλες
ενέργειες (εμπρησμοί) ή αμέλεια.
Οι περιπτώσεις πυρκαγιών από αμέλεια είναι οι
περισσότερες και μπορούν να προέλθουν από :
•
•
•
•
•
•
•

Πέταμα αναμμένων σπίρτων και τσιγάρων.
Εγκατάλειψη εστιών φωτιάς.
Καθάρισμα αγρών
(κάψιμο χόρτων, καλαμιών κ.λπ.).
Κάψιμο βοσκοτόπων.
Κάψιμο σκουπιδιών.
Σπινθήρες από μηχανήματα.
Κάπνισμα μελισσών κ.λπ.

Συνέπειες: Όταν καταστρέφεται ένα δάσος έχουμε τεράστιες, ανυπολόγιστες, ανεπανόρθωτες υλικές, οικολογικές και κοινωνικές – πολιτιστικές συνέπειες.
Οι υλικές συνέπειες από μια πυρκαγιά αναφέρονται
στις τεράστιες δαπάνες που γίνονται κατά την κατάσβεση.
Επίσης στις υλικές συνέπειες περιλαμβάνονται η απώλεια του ξύλου που καίγεται καθώς και τα έσοδα που
στερούμαστε για πολλά χρόνια από την αναμενόμενη
παραγωγή ξυλείας και άλλων δασικών προϊόντων, βοσκή κ.λπ.
Πολλές φορές όμως καταστρέφονται και σπίτια, διάφορες άλλες εγκαταστάσεις και έργα.

CMYK
CMYK

Ανθρωπογενείς πιέσεις στα δασικά οικοσυστήματα

Εκτός όμως από τις τεράστιες υλικές ζημιές, που δύσκολα εκτιμούνται, έχουμε και τις ανυπολόγιστες οικολογικές συνέπειες.
Οι πυρκαγιές ζημιώνουν, υποβαθμίζουν και μειώνουν
την παραγωγικότητα του εδάφους, δημιουργούν συνήθως
δυσμενείς συνθήκες για την επανεγκατάσταση δασικής
βλάστησης ή την εξέλιξή της κι ακόμη εγκαταλείπουν
την έκταση στην επικίνδυνη διάβρωση και την παράσυρση του πολύτιμου επιφανειακού εδάφους από τις βροχές.
Στη χώρα μας μάλιστα με την ορεινή διαμόρφωση, τις
μεγάλες κλίσεις των εδαφών, τις πολλές πυρκαγιές και
τις απότομες βροχοπτώσεις, η ποσότητα εδάφους που
παρασύρεται κάθε χρόνο και μεταφέρεται στη θάλασσα
είναι τεράστια, ενώ η αξία της ανυπολόγιστη.
Η απογύμνωση όμως των ορεινών εδαφών μας από
τον προστατευτικό μανδύα, τη δασική βλάστηση, έχει
και σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών χειμάρρων
και πλημμύρων με τεράστιες κάθε χρόνο καταστροφές
γεωργικών καλλιεργειών στους κάμπους, διαφόρων τεχνικών έργων, κ.λπ.
Παράλληλα όμως μειώνεται και η δυνατότητα των εδαφών αυτών να συγκρατήσουν τα νερά των βροχών και
να εμπλουτίσουν τα υπόγεια ύδατα και τις πηγές.
Αλλά με την ενημέρωση, κυρίως μεγάλων εκτάσεων,
επέρχεται σημαντική οικολογική αναστάτωση με ανεπανόρθωτες ζημιές στη χλωρίδα, στην πανίδα, στο κλίμα
και γενικά στη ζωή της περιοχής.
Επίσης, οι κοινωνικές – πολιτιστικές συνέπειες των
δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιες και αδύνατον να υπολογισθούν με συγκεκριμένα μεγέθη και χρηματικές αξίες, όπως η αναψυχή, ο ορεινός δασικός τουρισμός, το
υγιεινό περιβάλλον, η αισθητική απόλαυση, η σωματική
ψυχική και πνευματική ξεκούραση και ανανέωση, κ.λπ.
Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε τις τεράστιες και
μακροχρόνιες προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν
για αποκατάσταση των ζημιών, όσων είναι βέβαια δυνατόν (με αναδασώσεις κ.λπ.), και οι οποίες ασφαλώς απαιτούν και τεράστιες οικονομικές θυσίες.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Απόσπασμα από βιβλίο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Μ. Αριανούτσου, Γ. Φαραγγιτάκης 1996

Τα Ελληνικά φυσικά Μεσογειακά οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα να αντιμετωπίζουν τη φωτιά. Η φωτιά είναι, όμως, ταυτόχρονα και μία μορφή καταστροφής. Ωστόσο, επειδή υπό «κανονικές» συνθήκες μια μεσογειακή περιοχή μπορεί να καεί χωρίς μακροπρόθεσμα
να υποστεί υποβάθμιση ως προς την ποικιλότητα, τη δομή και τη γονιμότητα των εδαφών της, με μια περιοδικότητα 40 χρόνων περίπου, η φωτιά αυτή καθ’ εαυτή δεν
είναι καταστροφή αλλά κυκλική διαταραχή. Αν κατανοήσουμε το γεγονός αυτό και αν κάνουμε τον κόπο να
σκύψουμε με σεβασμό πάνω στην καμένη γη, θα ακούσουμε τον παλμό της και θα πάρουμε την πληροφορία
για τη σωστή διαχείρισή της.
Τα επιστημονικά δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι η
καλύτερη τακτική είναι να αφήσουμε την περιοχή να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς της και να τα βγάλει πέρα μόνη της χωρίς πρόβλημα.
Ωστόσο, το γεγονός ότι τα Μεσογειακά οικοσυστήματα διαθέτουν προσαρμοστικούς μηχανισμούς αποτελεσματικής απόκρισης στη φωτιά δεν σημαίνει ότι οι
μηχανισμοί αυτοί ενεργοποιούνται ανεξάρτητα της μεταπυρικής διαχειριστικής πολιτικής που θα εφαρμοστεί.
Τα πρώτα στάδια της μεταπυρικής διαδοχής είναι ιδιαίτερα εύθραυστα και κρίσιμα για την επιτυχημένη επανάκαμψη του οικοσυστήματος. Για να μπορέσει το οικοσύστημα να αρχίσει και να ολοκληρώσει μόνο του με επιτυχία τη φυσική πορεία επανάκαμψης μετά τη φωτιά,
πρέπει να αφεθεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, που σχετίζεται με την ξύλευση, τις αναδασώσεις και τη βοσκή.
Η ξύλευση στα καμένα πευκοδάση γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων με μηχανικά μέσα και κατά
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τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου χρόνου μετά τη
φωτιά, όταν τα αναβλαστήματα και τα αρτίβλαστα είναι
ακόμη ιδιαίτερα ευάλωτα. Το αποτέλεσμα είναι, ναι μεν
να γίνεται εκμετάλλευση των καμένων κορμών, αλλά να
«τσαλαπατώνται» οι δομές που θα εξασφάλιζαν τη συνέχιση της ύπαρξης του δάσους.
Οι αναδασώσεις από την άλλη δε λύνουν κανένα πρόβλημα, για πολλούς λόγους. Συνήθως χρησιμοποιούνται
είδη ξενικά προς την περιοχή, τα οποία διαταράσσουν τη
φυσική ισορροπία που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων
οργανισμών, με μοιραίο επακόλουθο σε πολλές περιπτώσεις τις εκρήξεις εντόμων (φαινόμενο κάμπιας στα
πεύκα) ή την εξαφάνιση ειδών του υπορόφου από το δασικό οικοσύστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η «αναδάσωση» του Υμηττού με την τραχεία πεύκη
(Pinus brutia), η οποία φύεται στη Μακεδονία και στα
νησιά του Αιγαίου και όχι στην Αττική, αντί της
χαλεπίου (Pinus halepensis), όπως θα έπρεπε. Εξάλλου,
ένα δάσος δεν αποτελείται μόνο από δέντρα αλλά και από δεκάδες άλλα φυτά και οργανισμούς, με τους οποίους τα δέντρα βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία τόσο
στο χώρο όσο και στο χρόνο. Αν λοιπόν εμείς κάνουμε επέμβαση φυτεύοντας δεντρύλλια, ουσιαστικά αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού που η ίδια η φύση είχε αποκαταστήσει εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια τώρα εξαναγκάζοντας τα υπόλοιπα φυτά και τους άλλους οργανισμούς να υποστούν έναν αθέμιτο ανταγωνισμό, για τον
οποίο αυτοί δεν είναι προετοιμασμένοι. Το συνηθέστερο
αποτέλεσμα είναι η παταγώδης αποτυχία της προσπάθειας.
Τέλος, αν και τυπικά απαγορεύεται από το νόμο, έντονη βόσκηση ακολουθεί την εμφάνιση της φωτιάς. Τα
νεαρά αναβλαστήματα και τα αρτίβλαστα – και ανάμεσά
τους κυρίως τα ψυχανθή – είναι ιδιαίτερα πλούσια σε
θρεπτικά συστατικά. Έτσι, θεωρούνται ως εξαιρετικές
ζωοτροφές. Η εκμετάλλευση του γεγονότος αυτού από
τους βοσκούς είναι μία πραγματικότητα την οποία δεν
μπορούμε να αγνοήσουμε. Η βόσκηση όμως στα κρίσι-
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μα στάδια της έναρξης της μεταπυρικής διαδοχής είναι
καταστρεπτική γιατί ανακόπτει την πορεία φυσικής αναγέννησης των οργανισμών, προκαλείται συμπίεση του
εδάφους, απομακρύνεται ζωτικής σημασίας οργανική
ουσία, το έδαφος διαβρώνεται και το οικοσύστημα καταρρέει.
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ΒΟΣΚΗΣΗ
Απόσπασμα από βιβλίο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
Μ. Αριανούτσου, Γ. Φαραγγιτάκης 1996

Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, το ένα
στη Λέσβο και το άλλο στην Κυψέλη της Λάρισας, που
βοηθούν να κατανοήσουμε, πως απειλούνται οι δασικές
εκτάσεις μέσα από τη διαδικασία της βόσκησης.
1) Η δυτική χερσόνησος της Λέσβου είναι το πρώτο.
Περίπου 220.000 αιγοπρόβατα βόσκουν ελεύθερα στο
νησί. Από αυτά, το 70% περίπου είναι συγκεντρωμένο
στο τμήμα της δυτικής χερσονήσου. Το τμήμα αυτό ήταν
παλαιότερα – και είναι ακόμη και τώρα σε ορισμένα σημεία – δασωμένο με δάση βελανιδιάς Quercus
macrolepis. Τα δάση βελανιδιάς οι κάτοικοι τα περιποιούνταν ιδιαίτερα γιατί χρησιμοποιούσαν τα βελανίδια
για την επεξεργασία δερμάτων στη βυρσοδεψία. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να απαγορεύουν τη βόσκηση στην
περιοχή ή να τη διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι, τα
νεαρά αρτίβλαστα βελανιδιάς που προέκυπταν από τα
βελανίδια που φύτρωναν, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχούς επιβίωσης και εγκατάστασης και ο πληθυσμός ανανεωνόταν. Όταν η κατεργασία των δερμάτων
άρχισε να γίνεται πλέον με χημικά προϊόντα, τότε τα δάση έχασαν την αξία που είχαν πριν. Αυτό οδήγησε σε αλλαγή της χρήσης γης. Η νέα μορφή είχε να κάνει με τη
βόσκηση, η οποία ήταν πλέον εκτός των ορίων βοσκοϊκανότητας της περιοχής με αποτέλεσμα αυτή να υποβαθμίζεται συνεχώς. Η δράση της βόσκησης – υπερβόσκησης είναι τόσο άμεση όσο και έμμεση. Άμεση γιατί τα
ζώα καταπατούν τα νεαρά φυτά, συμπιέζουν το έδαφος
εμποδίζοντας τον αερισμό του και το ομαλό φιλτράρισμα του νερού, απομακρύνουν βιομάζα, και άρα φυτο-
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κάλυψη. Έμμεση, γιατί οι βοσκοί για να αυξήσουν τη
χρήσιμη για τα ζώα τους βιομάζα βάζουν επανειλημμένες φωτιές με αποτέλεσμα να εμποδίζουν έτσι την αναγέννηση ειδών όπως η βελανιδιά ή κάποια φρύγανα που
αναγεννώνται από σπέρματα και να ευνοούν την κυριαρχία ορισμένων μόνο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Περιορισμός της φυτοκάλυψης, μείωση της οργανικής ουσίας
του εδάφους, μείωση της ικανότητας συγκράτησης του
νερού, μείωση της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα,
αυξημένη διάβρωση, ερημοποίηση.
2) Το δεύτερο παράδειγμα προσφέρουν οι περίφημες
έρημοι ασφοδέλων της Θεσσαλίας, στη θέση του χωριού Κυψέλη. Οι κύριες αιτίες και εδώ για την περιβαλλοντική υποβάθμιση σχετίζονται με τον τρόπο και την ένταση της χρήσης γης και μπορούν να αναζητηθούν στο
αγαπημένο σπορ των βοσκών, το συχνό κάψιμο των βοσκοτόπων. Αυτό γίνεται με δύο στόχους: για να απαλλαγούν από ανεπιθύμητα, μη βρώσιμα φυτά ή μέρη των
φυτών, όπως οι θάμνοι των φρυγάνων ή τα ξερά τμήματα του σχίνου ή του πουρναριού και για να αυξήσουν τη
βοσκήσιμη ύλη που δεν είναι τίποτα άλλο από τα αγροστώδη και ορισμένα άλλα ποώδη φυτά, κυρίως ψυχανθή.
Αυτά, για λόγους που σχετίζονται με τη βιολογία τους,
ευνοούνται από τη επανειλημμένη δράση της φωτιάς
(μέχρις ενός σημείου βέβαια) και έτσι οι βοσκοί επιτυγχάνουν το στόχο τους. Κάθε φυσικό σύστημα όμως μπορεί να αντέχει ορισμένο αριθμό διαταραχών και με ορισμένη συχνότητα. Όταν ξεπεραστούν τα όρια αυτά, το
σύστημα καταρρέει. Στην προκείμενη περίπτωση, η πολύ συχνή δράση της φωτιάς – για τα αποτελέσματα της
οποίας υπό κανονικές συνθήκες και περιοδικότητα έχουμε μιλήσει προηγούμενα - σε συνδυασμό με τη βόσκηση συνήθως από μεγαλύτερο αριθμό ζώων από όσα μπορεί «να στηρίξει» το σύστημα, οδηγούν στην υποβάθμισή του και τελικά στην κατάρρευσή του. Έτσι στην Κυψέλη, τα μόνα φυτά που μπορεί κανείς να διακρίνει πια
σε μεγάλη έκταση και σε μεγάλες πυκνότητες είναι οι ασφόδελοι (Asphodelus microcarpus), οι οποίοι αντέχουν

CMYK

την πίεση και επιβιώνουν επειδή διαθέτουν υπόγεια ανθεκτικά όργανα, τους κονδύλους.
Είναι γνωστό ότι η ελάχιστη φυτοκάλυψη μιας περιοχής για να εμποδιστεί η διάβρωση και η απώλεια πολύτιμου εδαφικού υλικού και κατά συνέπεια οργανικής ουσίας είναι περίπου 60%. Και στα δύο παραδείγματα που αναφέρθηκαν η κάλυψη είναι σημαντικά μικρότερη. Τις
συνέπειες μπορούμε να τις φανταστούμε.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Τι πρέπει να κάνουμε μετά την κατάσβεση της φωτιάς σε
μια δασική έκταση Μεσογειακού τύπου;
(Βάλτε Σ για το σωστό, Λ για το λάθος)
( ) Να κόψουμε τους καμένους κορμούς.
( ) Να αφήσουμε την καμένη περιοχή να τα βγάλει
πέρα μόνη της με φυσική αναγέννηση
( ) Να αναδασώσουμε την καμένη περιοχή με
οποιαδήποτε εγχώρια ή ξενικά είδη.
( ) Να αναδασώσουμε με τοπικά είδη δέντρων.
( ) Να λάβουμε μέτρα για την ελεύθερη βόσκηση των
ζώων.

Ανθρωπογενείς πιέσεις στα δασικά οικοσυστήματα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Του δασολόγου Ελ. Καλιαμπού
Δασάρχη Ελασσόνας

Όταν λέμε δασικό περιβάλλον εννοούμε το περιβάλλον που συνδέεται με τη δασική επιφάνεια της χώρας
μας, η οποία καλύπτει το 60% της συνολικής επιφάνειας.
Δηλαδή το δασικό περιβάλλον αποτελεί το κυρίαρχο
στοιχείο και αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η
Ελλάδα είναι χώρα ορεινή.
Ωστόσο η δασική παραγωγική επιφάνεια που αποτελείται από δάση οξιάς, δρυός, πεύκης και ελάτης, έχει
περιορισθεί μόνο στο 20% περίπου μετά από πλήθος καταστροφών λόγω των πυρκαγιών, της αλόγιστης βοσκής
και της λαθροϋλοτομίας.
Η υπόλοιπη έκταση του 40% είναι αυτή που καλύπτεται σήμερα από αραιά πουρνάρια, ενώ δεν είναι και λίγες
εκείνες οι περιοχές που παρουσιάζουν εικόνα ερημικού
τοπίου. Κάποτε σε πολλές από αυτές τις εκτάσεις εκτείνονταν δρυοδάση καθώς και δάση από ψηλά δένδρα
πουρναριού. Υπολείμματα τέτοιων δασών θα βρει κανείς τριγύρω από εξωκλήσια, όπου ο θρησκευτικός φόβος δεν άφησε το ανθρώπινο χέρι να χρησιμοποιήσει
φωτιά και τσεκούρι.
Τα τελευταία 30 χρόνια οι πυρκαγιές των δασών στη
χώρα μας αυξήθηκαν σημαντικά, αφού διπλασιάστηκε ο
ετήσιος αριθμός των πυρκαγιών, ενώ τετραπλασιάστηκαν οι καταστροφές των δασικών εκτάσεων. Σύμφωνα
με στοιχεία, στην πενταετία 1960-64 είχαμε 850 πυρκαγιές το χρόνο που έκαψαν 116.000 στρ. δασ. εκτάσεων.
Ενώ στην πενταετία 1990-1994 ο ετήσιος αριθμός των
πυρκαγιών έφθασε στα 1680 με παράλληλη καταστροφή
485.000 στρεμμάτων. Κατά κύριο λόγο καταστρέφονται
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πουρναρότοποι και εκτεταμένα πεδινά πευκοδάση, όπως
είναι αυτά της Χαλκιδικής, της Θάσου, της Ρόδου, της
Αττικής και της δυτικής Πελοποννήσου, τα οποία αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα για την υγιεινή κλπ. διαβίωση μεγάλων πληθυσμιακών μαζών.
Αντίθετα, παραγωγικά δάση σε ορεινές περιοχές λόγω ευμενών κλιματικών συνθηκών δεν παρουσιάζουν
ουσιαστικά προβλήματα πυρκαγιών. Μάλιστα παρατηρείται αύξηση της δασοσκεπούς επιφάνειάς τους χάρη
στην ελάττωση της αιγοβοσκής. Πειστικά στοιχεία αποτελούν αεροφωτογραφίες του έτους 1945 οι οποίες δείχνουν γυμνές περιοχές που σήμερα είναι δασωμένες ύστερα από φυσική αναγέννηση.
Συνεπώς, έντονο πρόβλημα αποκατάστασης της δασικής βλάστησης από καταστροφές πυρκαγιών έχουν τα
πεδινά πευκοδάση και οι πουρναρότοποι.
Το πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο ανανέωσης της
δασικής βλάστησης και στην προστασία αυτής από τη
βοσκή τουλάχιστον κατά το αρχικό στάδιο.
Η ανανέωση του δάσους με φυσικό τρόπο δηλαδή με
τη φύτρωση σπόρων, είναι αρκετά επιτυχής, όπου η πυρκαγιά δεν ήταν έντονη αφού κάποια δένδρα που δεν κάηκαν θα αποτελέσουν τους σπορείς για τη φυσική αναγέννηση. Φυσικά σε εκτάσεις όπου έλαβαν χώρα ολοσχερείς καταστροφές επεμβαίνει ο άνθρωπος με τεχνητές αναδασώσεις. Πρόβλημα ανανέωσης με τεχνητή αναδάσωση δεν έχουμε στα πουρνάρια, γιατί αυτό το είδος ενώ
αποτελεί εύφλεκτο υλικό, όπως τα πεύκα, η φύση το
προίκισε με μια πολύτιμη ιδιότητα να ξαναβλαστάνει από τη ρίζα του.
Ωστόσο εδώ το πρόβλημα που προκύπτει είναι εκείνο
που απορρέει από τα μέτρα απαγόρευσης της βοσκής
διότι θίγεται ο ζωτικός χώρος ενός κτηνοτροφικού κλάδου, τη στιγμή μάλιστα που είναι γνωστό ότι τέτοιες
πυρκαγιές γίνονται από βοσκούς για τη βελτίωση των
βοσκοτόπων.
Σήμερα η ευαισθητοποίηση του λαού στο δασικό περιβάλλον και ιδιαίτερα εκεί που χρειάζεται να ιδρυθούν
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αισθητικά άλση πάνω από χωριά, το πιεστικό πρόβλημα
βοσκής έχει χαλαρωθεί. Όμως τα δέντρα που χρησιμοποιούνται για αναδασώσεις είναι τα πεύκα, παρ’ ότι αυτά είναι τα πιο εύφλεκτα και συνεπώς επικίνδυνα για τη
μετάδοση μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών.
Αυτό συμβαίνει γιατί τα πεύκα αντέχουν πάρα πολύ
στο δυσμενές ξηροθερμικό περιβάλλον της Μεσογείου.
Πάντως ως εναλλακτική λύση μπορεί να υπάρξει και
η αναδάσωση με τη χρήση άλλων ανθεκτικών ειδών, όπως είναι τα κυπαρίσσια, διότι αυτά δεν καίγονται τόσο
εύκολα όσο τα πεύκα και τα πουρνάρια.
Έχουμε εμπειρίες πυρκαγιών σε μικτά δάση πεύκου
και κυπαρισσιού, όπου ενώ κάηκαν τα πεύκα, τα κυπαρίσσια παρέμειναν σχεδόν άθικτα. Επίσης και για τη
βελτίωση της αισθητικής του τοπίου, το κυπαρίσσι το οριζοντιόκλαδο αποτελεί καλή λύση, ενώ το κυπαρίσσι το
ορθόκλαδο πολλοί το αποφεύγουν, επειδή συνδέεται με
μακάβριους χώρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εύκολη αποκατάσταση της δασικής βλάστησης στα καμένα πευκοδάση της
Πεντέλης έγιναν πρόσφατα ειδικά έργα κατασκευής
βαθμίδων με τη χρήση κορμών που τοποθετούνται οριζόντια στο έδαφος ύστερα από υλοτομία των ίδιων των
καμένων δέντρων.
Η κατασκευή τέτοιων βαθμίδων αποτρέπει σημαντικά τη διάβρωση των εδαφών από τις βροχές, ενώ παράλληλα κατακρατείται ένα μέρος του βρόχινου νερού μέσα
στις βαθμίδες για την εκμετάλλευσή του από τη φυσική
ή τεχνητή αναδάσωση.
Έρευνες απέδειξαν ότι μόνο το 10% της βροχής είναι
εκμεταλλεύσιμο αφού το 50% χάνεται προς τη θάλασσα
και το 40% εξατμίζεται.
Από την άλλη μεριά πάλι η Δασική Υπηρεσία έχει να
αντιμετωπίσει και προβλήματα ποιοτικής βελτίωσης και
αυτών των ίδιων των δασών που απέμειναν, με υλοτομίες κακόμορφων και γέρικων ατόμων, ώστε να ευνοούνται τα καλλίκορμα άτομα. Επίσης οι παραπάνω χειρισμοί έχουν και ως σκοπό την υλοτομία μικρότερου ό-
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γκου σε ξύλο από ότι δίνει η ετήσια αύξηση των δένδρων, ώστε υποβαθμισμένα δάση να αποκτήσουν μελλοντικά το κανονικό ξυλώδες κεφάλαιο που είχαν πριν υποβαθμιστούν.
Παράλληλα μ’ αυτό επιδιώκεται και η αύξηση της
δασωμένης επιφάνειας με αναδασώσεις που δεν έχουν
μόνο παραγωγικό χαρακτήρα αλλά που συντελούν στην
ελάττωση των πλημμύρων και στην αισθητική του τοπίου.
Τα τελευταία χρόνια με κονδύλια της Ε.Ο.Κ. επιδοτούνται αγρότες που κατέχουν αγρούς με μικρή παραγωγικότητα για την ίδρυση δασών με κύριο δασοπονικό είδος την ακακία, η οποία έχει το χαρακτηριστικό να αντέχει στο ξηροθερμικό περιβάλλον και να μην καίγεται εύκολα σε τυχόν πυρκαγιές.
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Ξεπερνά τα όρια της φαντασίας πως 500.000 κυνηγοί,
με άδεια ή χωρίς, ελέγχονται από 450 θηροφύλακες και
1.000 δασοφύλακες.
Κάθε χρόνο, η τήρηση των απαγορευτικών διατάξεων
επαφίεται ουσιαστικά στους ίδιους τους κυνηγούς, των
οποίων η έλλειψη αυτοπειθαρχίας, έχει οδηγήσει σε σοβαρή και μακροχρόνια παραβίαση των νόμων (οι ξόβεργες, τα δίχτυα, τα αγκίστρια, οι ταριχεύσεις σπανίων
πουλιών και μη, οι παγίδες, το κυνήγι τη νύχτα με φώτα,
το κυνήγι από κρυψώνες ή με ομοιώματα, κράχτες, σφυρίχτρες και όλα τα συναφή – το κυνήγι σε προστατευόμενες περιοχές, δρυμούς και καταφύγια «θηραμάτων»,
το κυνήγι των αποδημητικών πουλιών στα Στροφάδια,
το κυνήγι με πλωτά μέσα, ή με επαναληπτικές καραμπίνες, η δραματική συρρίκνωση του πληθυσμού του αγριοκάτσικου μέσα στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων
– του ζαρκαδιού και του αγριόγιδου, οι σκοτωμένοι κύκνοι, οι σκοτωμένες αρκούδες), καθώς και πολλές άλλες
παραβάσεις, είναι φαινόμενα αναμφισβήτητα και επαναλαμβανόμενα.
Πολλά είδη που προστατεύονται από την Κοινοτική
οδηγία 409/79/ΕΟΚ και νόμο του Ελληνικού Κράτους,
πέφτουν χτυπημένα από κυνηγετικά όπλα (Γερακίνες,
Σταχτοτσικνιάδες, Κουκουβάγιες, Νανόμπουφοι, Λευκοτσικνιάδες, Γύπες, Αετοί, Γκιώνηδες, Κύκνοι, Χήνες
κ.λπ.).
Αυτό οφείλεται, (εκτός από τη σκόπιμη παράβαση),
στο γεγονός πως στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι
κυνηγοί έχουν παντελή έλλειψη ακόμα και των στοιχειωδών γνώσεων πάνω στην αναγνώριση των ειδών,
φαινόμενο, ιδιαίτερα ανησυχητικό στους υγρότοπους, ό-
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Απόσπασμα από έντυπο του Σταθμού Βοήθειας και Προστασίας
Αγρίων ζώων
και πουλιών, Ν. Ιωνία Μαγνησίας
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που πολλά από τα προστατευόμενα είδη, συμβιούν με τα
καθορισμένα «θηράματα».
Οι οργανώσεις που ασχολούνται με την περίθαλψη
ζώων και πουλιών μπορούν κάθε στιγμή να αποδείξουν
την εξολόθρευση.
Πέρα από την εφαρμογή των νόμων, οι πληθυσμοί
των ανέκαθεν «νόμιμα θηρεύσιμων» ειδών, έχουν ελαττωθεί κατά πολύ σε σχέση με την παλιότερη κατανομή
τους στην Ελλάδα (νησιώτικη πέρδικα, φασοπερίστερο,
λαγός, αγριόγιδο, σταχτόχηνα, καστανόχηνα, αγριοκάτσικο, πετροπέρδικα, βαρβάρα κ.λπ.). Για μερικά απ’ αυτά, απαγορεύτηκε το κυνήγι τους τα τελευταία χρόνια. Η
εξαφάνιση του αγριόχοιρου από την Πελοπόννησο και η
δραματική συρρίκνωση του πληθυσμού του ελαφιού, σ’
όλη την Ελλάδα, όπως επίσης κι όλων των δασόβιων ειδών, οφείλεται στο κυνήγι. Για τα τελευταία, ειδικά, δεν
ευσταθεί το επιχείρημα των φυτοφαρμάκων. Η μεγάλη
όχληση που προκαλούν το χειμώνα, με την έντονη παρουσία τους και τον θόρυβο, στους υγρότοπους, δεν αφήνει τα πουλιά να ξεκουραστούν σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο του βιολογικού κύκλου τους. Αποτέλεσμα, η θνησιμότητα εξαιτίας του stress και της εξάντλησης.

Ανθρωπογενείς πιέσεις στα δασικά οικοσυστήματα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Απόσπασμα από βιβλίο Δασικά Οικοσυστήματα
Γυμνάσιο Πλατυκάμπου Λάρισα 2000

Το 1938 υπογράφεται το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα
στην Ελλάδα, σύμφωνα με το οποίο μια φυσική περιοχή
χαρακτηρίζεται «Εθνικός Δρυμός». Έτσι ανακηρύσσεται
ο πρώτος εθνικός δρυμός στην Ελλάδα και καθορίζεται
ο πυρήνας και η περιφερειακή του ζώνη.
Όπως όριζε το προεδρικό διάταγμα, απαγορευόταν η
βόσκηση, η υλοτομία και το κυνήγι μέσα στα όρια του
πυρήνα, μέτρα απαραίτητα, μια και κάθε χρόνο κόβονταν χιλιάδες κυβικά μέτρα ξυλείας και βοσκούσαν περίπου 25.000 ζώα. Τις απαγορεύσεις αυτές όμως δεν ακολούθησε καμιά άλλη μορφή διαχείρισης του δρυμού και
των γύρω περιοχών.
Σήμερα προτάσεις που αφορούν τελεφερίκ μέχρι τις
κορυφές, χιονοδρομικά κέντρα, διάνοιξη δρόμων, τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας καθαγιάζονται, γιατί αφορούν την ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Δεν έγινε
όμως μελέτη ειδική για το πόσοι επισκέπτες μπορούν να
είναι πάνω στο βουνό χωρίς να ενοχλούν τον δικό του
πληθυσμό (ζώα, πουλιά,…) πόσοι δρόμοι μπορούν να ανοιχθούν χωρίς να αλλοιώσουν το τοπίο, χωρίς να καταστρέψουν φωλιές πουλιών, οικολογικούς θώκους, κ.ά.
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Απόσπασμα από εργασία Περιβαλλοντικής ομάδας
3ου ΓΕΛ Χανίων

Περίπου 150 αρκούδες ζουν σήμερα στη χώρα μας.
Βιότοπός τους είναι τα δάση της Πίνδου και της Ροδόπης. Οι περιοχές αυτές φιλοξενούν επίσης πάνω από
40.000 ανθρώπους που ζουν στους πρόποδες των δύο οροσειρών και ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασική εκμετάλλευση και τον τουρισμό. Στην ορεινή ζώνη, η γεωργία και η κτηνοτροφία διατηρούν τον
παραδοσιακό τους χαρακτήρα και ελάχιστα μεταβάλουν
το τοπίο και τα οικοσυστήματα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, η εκμετάλλευση του δάσους και ο τουρισμός μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στους
βιότοπους της αρκούδας. Αυτό συμβαίνει όταν η δασική
εκμετάλλευση γίνεται χωρίς τα σχέδια και την εποπτεία
της Δασικής Υπηρεσίας ή όταν ο τουρισμός γίνεται ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες όχλησης μέσα στο χώρο. Οι δραστηριότητες αυτές, εξάλλου εξυπηρετούνται από υποδομές (δρόμους, δίκτυα, εγκαταστάσεις). Η χρήση τους, αλλά και η κατασκευή νέων, (π.χ. αυτοκινητόδρομοι, φράγματα για παραγωγή ενέργειας, ξενοδοχεία και χιονοδρομικά κέντρα) προκαλούν αναπόφευκτα ενόχληση στο χώρο, όπου ζει η αρκούδα και τελικά υποβάθμιση και κατακερματισμό των
βιοτόπων της.
Κι όμως η αρκούδα δε χρειάζεται περιοχές άδειες από
ανθρώπους για να ζήσει. Αντίθετα, μέχρι σήμερα απέδειξε ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές που φέρνει
ο άνθρωπος. Μπορεί δηλαδή να ζήσει σε βουνά που βοσκούνται, υλοτομούνται, καλλιεργούνται και όπου οι άνθρωποι αναπτύσσουν τον πολιτισμό τους, αρκεί όλες αυτές οι δραστηριότητες να ασκούνται σε αρμονία με τις
δυνατότητες και τους περιορισμούς του περιβάλλοντος.

Οδηγίες για μετεωρολογικές μετρήσεις και χρήση οργάνων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
(ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιπλέον προτεινόμενες μετεωρολογικές μετρήσεις.
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1. Ατμοσφαιρική πίεση (Δύναμη που ασκείται από
την ατμόσφαιρα στη μονάδα επιφάνειας)
Μετριέται με βαρόμετρο (υδραργυρικό – μεταλλικό
και ηλεκτρονικό). Υπάρχουν βαρόμετρα που δείχνουν
απευθείας την ατμοσφαιρική πίεση και άλλα που
δείχνουν το υψόμετρο του τόπου (αλτίμετρα). Με το
βαρόμετρο μπορούμε να γίνουμε και… μετεωρολόγοι.

8

CMYK

Η ροή του αέρα
κατευθύνεται
προς
το κέντρο του
κυκλώνα και

8

Η
ροή του αέρα
κατευθύνεται από
το κέντρο του
αντικυκλώνα
προς την
περιφέρεια και
είναι καθοδική.
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Βαρομετρικό χαμηλό
σ΄ένα τόπο σημαίνει:
Μείωση της
ατμοσφαιρικής πίεσης
Διαστολή του
ατμοσφαιρικού αέρα.
Πτώση της
θερμοκρασίας του
αέρα.
Χειροτέρευση καιρού…
Βαρομετρικό υψηλό
σημαίνει:
Αύξηση της
ατμοσφαιρικής πίεσης
Συστολή του
ατμοσφαιρικού αέρα
Άνοδο της
θερμοκρασίας
Καλοκαιρία…….
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Όταν σ΄ ένα τόπο το βαρόμετρο δείχνει μείωση της
ατμοσφαιρικής πίεσης (ή τάσεις μείωσης) τότε έχουμε
βαρομετρικό χαμηλό (κυκλώνας) ενώ όταν δείχνει
αύξηση ( ή τάσεις αύξησης ) έχουμε βαρομετρικό υψηλό
(αντικυκλώνας).

CMYK

2. Βροχή χιόνι χαλάζι (Κατακρημνίσματα)
Το ποσό της βροχόπτωσης βρίσκεται με τη μέτρηση
του ύψους του βρόχινου νερού που συγκεντρώνεται σε
ορισμένο δοχείο και σε ορισμένο χρονικό διάστημα που
μπορεί να είναι 24 ώρες, μήνας, έτος. Το ποσό του χιονιού και χαλαζιού που έπεσε σ’ ένα τόπο μετριέται με
την ποσότητα του νερού που σχηματίζεται στο δοχείο
μετά το λιώσιμό τους. Το δοχείο ονομάζεται βροχόμετρο.

CMYK

8

8
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Ένα απλό βροχόμετρο είναι συνήθως ένα κυλινδρικό
δοχείο διαμέτρου 13 cm και ύψος 30cm. Τοποθετείται σε
ανοιχτό χώρο (μακριά από δέντρα και τοίχους) κατακόρυφα στο έδαφος σε ύψος 80 cm και είναι στερεωμένο
καλά για να μη μετακινείται από ανέμους. Οι μαθητές
μπορούν να χρησιμοποιήσουν βροχόμετρα για παρατηρήσεις και μετρήσεις αλλά μπορούν να πάρουν στοιχεία
από νομαρχίες (Δ/νση Γεωργίας) για τα ύψη βροχοπτώσεων μηνών ή ετών να σχηματίσουν πίνακες και να βγάλουν συμπεράσματα που έχουν σχέση με τη χλωρίδα
και τα είδη των φυτών στην περιοχή (Δάσος).
3. Ρύπανση και μέτρηση ρυπαντών Για την μέτρηση
της ποσότητας ρυπαντών στον ατμοσφαιρικό αέρα κάθε
φορά χρησιμοποιείται συγκεκριμένο δείγμα αέρα, που αναγκάζεται να περάσει από κατάλληλα φίλτρα, οπότε
λαμβάνονται οι συγκεντρώσεις των ρυπαντών. Τα φίλτρα κατακρατούν τα διάφορα αιωρήματα (καπνού, διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του άνθρακα, μονοξειδίου
του άνθρακα, υδρογονανθράκων, οξείδια αζώτου, όζου
και άλλων σωματιδίων. Τελευταία υπάρχουν ηλεκτρονικά όργανα (χημικοί ανιχνευτές) που δίνουν απ’ ευθείας
ενδείξεις για διάφορους ρύπους στην ατμόσφαιρα.
Αξίζει πάντως οι μαθητές να βρουν τρόπους να μετρήσουν ρύπους στον αέρα του αστικού περιβάλλοντος
και στον αέρα του δάσους για να δουν τις διαφορές.
4. Ηλιοφάνεια
Η χρονική διάρκεια που λάμπει ο ήλιος μετράται με
ηλιογράφο, όργανο που εστιάζει την ηλιακή ακτινοβολία επάνω σε ταινία φωτοευπαθή που περιστρέφεται με ωρολογιακό μηχανισμό. Όταν ο ήλιος λάμπει τότε η ταινία
«καίγεται». Το μήκος της «καμένης» ταινίας δίνει την ηλιοφάνεια σε ώρες. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί ηλιογράφοι.
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5. Ορατότητα
Είναι ο βαθμός διαφάνειας του ατμοσφαιρικού αέρα.
Η ορατότητα εξαρτάται από την περιεκτικότητα του
αέρα σε στερεά σώματα και υδρατμούς. Στις εύκρατες
περιοχές έχουμε μέγιστη ορατότητα την άνοιξη. Επίσης
σε μεγαλύτερα ύψη έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα.

Οδηγίες για μετεωρολογικές μετρήσεις και χρήση οργάνων

Ενδεικτικός πίνακας
Για την καταγραφή της θερμοκρασίας και
υγρασίας του αέρα
Τοποθεσία : (Ονομασία και Γεωγρ.
Συνεταγμένες)
Υψόμετρο
:………………………..
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΗΠΟ
Εισαγωγή
Κήπος είναι το μέρος όπου χρησιμοποιείται για την
καλλιέργεια των φυτών. Οι κήποι ανάλογα με τα φυτά
που καλλιεργούνται σ΄ αυτούς, έχουν και ιδιαίτερη ονομασία. Έτσι διακρίνονται σε «ανθόκηπους», «λαχανόκηπους», και «δενδρόκηπους». Αυτός ο χωρισμός δεν εμποδίζει βέβαια την καλλιέργεια, στον ίδιο κήπο, διαφόρων φυτών (λουλουδιών, λαχανικών και δένδρων). Στην
περίπτωση αυτή ο κήπος ονομάζεται «μεικτός». Τέτοιοι
κήποι είναι όλοι σχεδόν οι κήποι που βρίσκονται γύρω
από τα σπίτια μας.
Ακόμα οι κήποι θα μπορούσαν να χωριστούν, ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκει ο καλλιεργητής τους, σε
«καλλωπιστικούς», για στόλισμα πόλεων, κωμοπόλεων
κλπ, σε «επιστημονικούς» για την πειραματική καλλιέργεια φυτών και σε «προσοδοφόρους», για επιχείρηση.
Οι καλλωπιστικοί κήποι μπορούν να είναι ιδιωτικοί ή
δημόσιοι. Είναι απαραίτητοι στον άνθρωπο, γιατί του
ξεκουράζουν το σώμα, του γαληνεύουν την ψυχή και του
χαρίζουν υγεία και απόλαυση. Η δροσερή πρασινάδα, η
σκιά των δένδρων, τα διάφορα σχήματα και τα χρώματα
των λουλουδιών αποτελούν αληθινό πανηγύρι για σώμα
και ψυχή. Οι καλλωπιστικοί κήποι είναι κυρίως ανθόκηποι, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια δένδρων, διακοσμητικών, θάμνων και χλόης.
Οι επιστημονικοί κήποι δημιουργούνται για να γίνεται επιστημονική παρακολούθηση της καλλιέργειας των
διαφόρων φυτών από ειδικούς Γεωπόνους, τη μελέτη και
διάδοση νέων καλλιεργήσιμων ειδών και την πρακτική
εξάσκηση σπουδαστών. Οι κήποι αυτοί λέγονται και
«βοτανικοί» κήποι ή «πρότυποι».
Οι προσοδοφόροι κήποι, που είναι κυρίως λαχανόκηποι και δενδρόκηποι, προμηθεύουν στην αγορά τα διάφορα λαχανικά ή φρούτα.
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Ίδρυση παιδικών κήπων
Για την εξασφάλιση κυρίως της υγείας και της ομαλής ανάπτυξης των παιδιών επιβάλλεται η ίδρυση παιδικών
κήπων. Στις προηγμένες χώρες η ίδρυση παιδικών κήπων
πήρε μεγάλη έκταση μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
θεωρούνται εκεί απαραίτητο συμπλήρωμα των εργατικών συνοικιών, των βιομηχανικών συγκροτημάτων και
των αγροτικών συνεταιρισμών (κάτι που γίνεται και στη
χώρα μας σήμερα). Στην Ελλάδα ο πρώτος παιδικός κήπος ιδρύθηκε το 1930 στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Σήμερα υπάρχουν πάμπολλοι παιδικοί κήποι σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ο σπουδαιότερος
δημόσιος κήπος της Αθήνας είναι ο Εθνικός κήπος.
Οι κήποι στην Αρχαιότητα
Στην αρχαιότητα ονομαστοί ήταν οι «Κρεμαστοί κήποι
της Βαβυλώνας», ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου
κόσμου. Ονομάστηκαν «κρεμαστοί», γιατί ήταν φυτεμένοι σε διάφορα επίπεδα, κλιμακωτά τοποθετημένα, το ένα δηλαδή πάνω στο άλλο. Ανάλογοι, αλλά με μικρότερη έκταση, υπήρχαν και στην Ελλάδα, κυρίως γύρω από
τα δημόσια κτίρια και τα ιερά, καθώς και στη Ρώμη.
Σχολικός Κήπος
Σύμφωνα με τις νεώτερες παιδαγωγικές αντιλήψεις,
απαραίτητο συμπλήρωμα του σχολείου είναι ο σχολικός
κήπος, τον οποίο περιποιούνται και φροντίζουν τα παιδιά, με τις οδηγίες και την επίβλεψη των δασκάλων. Οι
σχολικοί κήποι βρίσκονται κοντά στο σχολείο ή ολόγυρα
από αυτό και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. 1) Φυτοτεχνικούς κήπους, όπου τα παιδιά καλλιεργούν διάφορα
φυτά (λουλούδια, λαχανικά κλπ), 2) Ζωοτεχνικούς κήπους, όπου τα παιδιά περιποιούνται και ανατρέφουν διάφορα ζώα (κουνέλια, πουλερικά κλπ) και σε 3) Μεικτούς
φυτοζωοτεχνικούς.
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Ο φυτοτεχνικός κήπος περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: σπορείο, φυτώριο, ανθόκηπο, λαχανόκηπο, και, αν υπάρχει αρκετός χώρος, δενδρόκηπο, αμπέλι και θερμοκήπιο.
Ο ζωοτεχνικός κήπος περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
μελισσοκομείο, ορνιθώνα, κονικλοτροφείο, περιστερώνα, στάβλο με γαλακτοπαραγωγικά ζώα και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις.
(Φυτοτεχνικοί, ή ζωοτεχνικοί κήποι, υπό την παραπάνω έννοια, λειτουργία και οργάνωση, κατά την γνώμη
του γράφοντος δεν λειτούργησαν στην πατρίδα μας, παρά ίσως σε σπάνιες περιπτώσεις).
Σημασία του σχολικού κήπου
Ο σχολικός κήπος έχει κυρίως σκοπό διδακτικό, γιατί
μπορεί να προσφέρει στο διδάσκαλο τη δυνατότητα να
διδάσκει, πιο θετικά στους μαθητές τα βασικά στοιχεία
της φυτολογίας, εδαφογνωσίας και άλλων φυσιογνωστικών μαθημάτων. Δίνει επίσης την δυνατότητα να αποκτήσουν τα παιδιά βασικές γνώσεις δενδροκομίας, λαχανοκομίας, ανθοκομίας, αμπελουργίας και το σπουδαιότερο να αποκτήσουν μια πρώτη άποψη της φύσης, των
στοιχείων της, της σημερινής περιβαλλοντικής πίεσης
που δεχόμαστε όλο και περισσότερο, της προστασίας
του περιβάλλοντος και μέσα απ΄ όλα αυτά να μπει το θεμέλιο της αγάπης προς τη φύση και την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης. Αν είναι ακόμα μεγαλύτερος
μπορεί να περιλαμβάνει και τμήμα για φυτά μεγάλης
καλλιέργειας (σιτηρά, όσπρια, κτηνοτροφικά φυτά, βαμβάκι, κ.α., καθώς και αγροτικά ζώα και πουλερικά. Τα
φυτά που θα καλλιεργηθούν στο σχολικό κήπο πρέπει
κατ΄ αρχή να είναι αυτά που επικρατούν στην περιοχή
και γίνονται εύκολα χωρίς πολλές φροντίδες, αλλά και όσα μπορούν να διαδοθούν σ΄ αυτή, ώστε να βελτιωθεί το
πράσινο της περιοχής. Εξ άλλου στο σχολικό κήπο οι
μαθητές εξοικειώνεται με την καλή χρήση των γεωργικών εργαλείων και μηχανών και με την καταπολέμηση
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των διαφόρων ασθενειών των φυτών, γνώσεις οι οποίες
θα τους χρησιμεύσουν και στην καθημερινή τους ζωή σε
πολλές περιπτώσεις.
Ο εξωραϊσμός εξ άλλου του σχολικού περιβάλλοντος
έχει μεγάλη σημασία και ασκεί ευνοϊκή επίδραση τόσο
στο διδάσκαλο και στους μαθητές του, όσο και στους
κατοίκους του τόπου που βρίσκεται το σχολείο με τον
περιποιημένο κήπο και μπορεί να γίνει παράδειγμα προς
μίμηση. Η απασχόληση των μαθητών στο σχολικό κήπο
κατά τις ώρες που δεν έχουν μάθημα έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία τους και συνηθίζουν στην αυτενέργεια. Αναπτύσσεται συγχρόνως η προσοχή, παρατηρητικότητα, επιμέλεια και επιδεξιότητά τους, η κρίση τους,
το αίσθημα της τάξης, της ευθύνης και του καθήκοντος,
της ευγενούς άμιλλας, και σαν σύνολο η διαμόρφωση
της στάσης τους στη ζωή και στη φύση.
Εγκατάσταση και διαμόρφωση
Η διαίρεση του κήπου σε τμήματα θα εξαρτηθεί από
την έκτασή του, την τοποθεσία, τη μορφολογία του εδάφους, την έκθεσή του, το σκοπό που επιδιώκεται και την
δυνατότητα συντηρήσεώς του. Βασικά σε ένα σχολικό
κήπο, ένα μικρό τμήμα του σε θέση ζεστή, προσηλιακή
και προφυλαγμένη από τους ανέμους χρησιμοποιείται
ως σπορείο και δίπλα απ΄ αυτό γίνεται το φυτώριο, όπου
μεγαλώνουν τα φυτά (δένδρων και θάμνων) που προέρχονται από το σπορείο ή και σπέρνονται σπόροι απ΄ ευθείας . Ο λαχανόκηπος που είναι ένα από τα σπουδαιότερα μέρη του σχολικού κήπου τοποθετείται κατά προτίμηση, αν αυτό είναι δυνατό, στο νότιο τμήμα του, κοντά
στο κτίριο του σχολείου και κοντά στις παροχές νερού,
για το συχνό πότισμά του. Ο ανθόκηπος είναι επίσης απαραίτητο τμήμα στο σχολικό κήπο. Στους μικρούς μπορεί να περιοριστεί ο κήπος σε ένα ή δύο παρτέρια στη
βάση των τοίχων, ή σε κάποια ανθοκάνιστρα στην είσοδο του σχολείου ή όπου υπάρχει χώρος ανάλογος. Σε
σχολεία που έχουν μεγάλο χώρο, μπορεί να καταλάβει
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μεγαλύτερη έκταση, μπροστά στο σχολικό κτίριο ή κατά
μήκος του κεντρικού δρόμου και γενικά σε μέρος που
φαίνεται. Ο δενδρόκηπος τοποθετείται σε μέρος που να
μη σκιάζει τα φυτά του κήπου που θέλουν φως (λαχανικά, άνθη), γι΄ αυτό αφήνεται απόσταση από την πρώτη
σειρά των δένδρων τουλάχιστον 4 μέτρα. Ο σχολικός
κήπος αν περιλαμβάνει και μικρό τμήμα από αμπέλι θα
ήταν πιο ολοκληρωμένος.
Η διαίρεση του σχολικού κήπου σε τμήματα για τους
ειδικούς σκοπούς του και η γενική διαμόρφωσή του,
μπορεί να γίνει με διάφορα σχέδια, που να ικανοποιούν
και την σκοπιμότητα και ορισμένες αισθητικές απαιτήσεις. Όσο πιο μικρός είναι ο κήπος τόσο πιο απλό είναι
το σχέδιό του. Συνήθως δίνεται ευθύγραμμη διαίρεση
με ορθογώνια τμήματα για τα καλλιεργούμενα μέρη του,
ενώ ο ανθόκηπος χαράσσεται με καμπυλόγραμμα σχήματα και ελικοειδείς διαδρόμους. Σε μεγάλους όμως κήπους πρέπει να αποφεύγεται η μονοτονία των ευθυγράμμων τμημάτων και να υπάρχουν αρκετά καμπυλόγραμμα
τμήματα ή και μεικτά. Όταν ο χώρος που περιβάλλει το
σχολικό κήπο είναι επίπεδος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες
διευθετήσεις. Αν όμως το κτίριο βρίσκεται στην κορυφή
κατηφορικού εδάφους θα πρέπει να γίνουν πεζούλες ώστε να ελαττωθεί η κλίση.
Η πρόσοψη του σχολικού κτιρίου θα πρέπει πάντοτε
να φυτεύεται με ιδιαίτερη προσοχή. Συνήθως όταν ο
σχολικός κήπος είναι συνέχεια του σχολικού κτιρίου θα
τοποθετηθεί ο ανθόκηπος μπροστά. Ανάλογα με την θέση της εισόδου και της γωνίας που σχηματίζεται, φυτεύονται και ορισμένοι θάμνοι, αειθαλείς συνήθως, που
μπορεί να κουρευτούν και να σχηματίσουν γεωμετρικά
σχήματα (Ευώνυμο, Πυξάρι). Σε θέσεις προς τον τοίχο
που δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία μπορούν να φυτευτούν και ψηλότεροι θάμνοι (Πιτόσπορο, Κυδωνιάστρο,
Πυράκανθος, κλπ). Θα αποφεύγεται το φύτεμα υψηλών
δένδρων στις πλευρές του κτιρίου μπροστά από τα παράθυρα, τα οποία θα εμποδίζουν το φως και τον ήλιο να
μπαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Πρέπει εξ άλλου
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κατά τη φύτευση φυτών μπροστά από το σχολικό κτίριο
να αποφεύγονται εκείνα που απλώνουν πολύ και να προτιμώνται εκείνα που έχουν συμμαζεμένη συμπαγή ανάπτυξη, η δε απόστασή τους από τον τοίχο να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο.
Οι δρόμοι στο σχολικό κήπο θα χαραχθούν με βάση
το σημείο που θέλουμε να είναι το κέντρο του σχολικού
κήπου (κτίριο σχολικό, αυλή, είσοδος προς το σχολικό
κήπο). Θα χωριστούν ο κεντρικός δρόμος και οι πλάγιοι
δρόμοι το πλάτος των οποίων θα είναι 1,5 – 2 μέτρα, οι
οποίοι και στρώνονται κατά διαφόρους τρόπους ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει το σχολείο. Οι κυριότεροι
δρόμοι μπορούν να πλαισιώνονται από την μια και την
άλλη πλευρά με μπορντούρες από φυτά που κλαδεύονται
για να πάρουν σχήμα σαν τοιχάκι: Λεβαντίνη, Λεβάντα,
Λιγούστρο, Ράμνος κλπ.
Μετά την κατασκευή των δρόμων ακολουθεί η κατασκευή των βραγιών, που έχουν σχήμα ορθογωνίου τετραπλεύρου και χωρίζονται η μια από την άλλη με σαμάρια πλάτους 40 εκατ., στη βάση και ύψους 30 εκατ. περίπου. Το πλάτος των βραγιών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,75-1 μ., ώστε να μπορούν να δουλεύουν τα
παιδιά από τα σαμάρια, χωρίς να πατάνε μέσα, το δε μήκος τους να είναι 4-5 μέτρα.
Φυτά του Ανθόκηπου
Από τα πολλά καλλωπιστικά φυτά που υπάρχουν θα
χρησιμοποιηθούν στο σχολικό κήπο εκείνα που είναι πιο
κοινά, πιο εύκολα στην καλλιέργεια και ανθεκτικά στις
συνθήκες του τόπου που βρίσκεται ο κήπος. Τα άνθη
όμως και τα άλλα καλλωπιστικά φυτά έχουν τη θέση
του, σε ένα σχολείο χωρίς να υπάρχει σχολικός κήπος.
Πάντοτε θα υπάρχει ένα μικρό μέρος όπου μπορούν να
φυτευτούν λίγα άνθη και μερικοί θάμνοι. Στην ανάγκη
φυτεύονται σε γλάστρες ή άλλα δοχεία.
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Ετήσια και διετή ανθόφυτα (λουλούδια). Αγήρατο,
αλτενάνθερα, άλυσο, αμάραντος, αντίρρινο (σκυλάκι), αστράκι (βασίλισσα Μαργαρίτα), βαλσαμίνη (σκουλαρίκια), βασιλικός, βιολέττα, γαρύφαλλο ποιητών, γαρύφαλλο κινέζικο, εσχόλτσια, ζίννια, ηλίανθος (ήλιος), ιβερίς,
καλεντούλα, καμπανούλα, καπουτσίνος (τροπαίουλο), κατηφές (ταγέτες), κολεός (ωραίο φύλλο), κορέοψη, κοχία
(κυπαρισσάκι), λινάρι, μυοσωτίς, πανσές, παπαρούνα, πετούνια, σάλβια, φλόξ.
Πολυετή. Αλθαία (δενδρομολόχα), βίγκα, γαρύφαλλο, γεράνι, λεβαντίνη, μεσημβριάνθεμο (μπούζι), σέδο,
χρυσάνθεμα.
Βολβώδη. Ανεμώνη, ίριδες, κάννες, κρίνοι, κυκλάμινα, νάρκισσοι, νεραγκούλες, ντάλιες, πολιανθές, τουλίπες, υάκινθοι, φρέζιες.
Θάμνοι. Αλμυρίκι (τάμαριξ), βερονίκη, βιβούρνο,
βουτλέια, δετσία, δενδρολίβανο, ευώνυμο, ιβίσκος
συριακός, κραίταγος, κίστος, λιγούστρο, λουίξα, μυρτιά,
πασχαλιά, πυράκανθος, πυξάρι, ράμνος, ροδοδάφνη,
σπάρτο, σπειραία, σκίνος, τριανταφυλλιές, φιλάδελφος,
χειμώνανθος.
Αναρριχώμενα. Αγιόκλημα, αμπέλοψις, βουκαμβίλια, γιασεμί, γλυτσίνα, ιπομοία, κισσός, κληματαριά,
κληματίς, ελείφη, μοσχομπίζελο, πολύγωνο, ρολογιά,
τριανταφυλλιές.
Δένδρα. Ακακία πολύανθη (ψευδομιμόζα), δάφνη,
κουκουναριά, κυπαρίσσι, λεύκη, μουριά, νεραντζιά, πεύκα, πλατάνι, ροβινιά (ψευδακακία), ροδιά, ψευδομελία,
ψευδοπιπεριά.
Σκοπός του Σχολικού Κήπου
Ο σχολικός κήπος έχει κυρίως διδακτικό σκοπό και
είναι χρησιμότατος, γιατί: α) Συνηθίζουν τους μαθητές
στην επιστημονική καλλιέργεια των φυτών που
ευδοκιμούν στον τόπο τους. β) Βοηθούν τα παιδιά να
χρησιμοποιήσουν χρήσιμες γνώσεις ιδιαίτερα στα
φυσιογνωστικά μαθήματα. γ) Μαθαίνουν τα παιδιά στη
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συλλογική εργασία και στην άμιλλα μεταξύ τους. δ) Ο
σχολικός κήπος δίνει ένα περιεχόμενο στις ελεύθερες
ώρες των παιδιών, αναπτύσσει την παρατηρητικότητα
και την αυτενέργειά τους και ενισχύει την επιδεξιότητα
και την κρίση τους.
Σχεδιάζοντας την αυλή του σχολείου με στόχο να
στηριχθούν το παιχνίδι του παιδιού και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενταγμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα
Το περιβάλλον και η φύση στην αγωγή και την
εκπαίδευση του παιδιού
Η φύση, με τον πλούτο των ερεθισμάτων που παρέχει, αποτέλεσε συχνά μέσο ή χώρο διδασκαλίας, αλλά
και αντικείμενο μελέτης. Για παράδειγμα, στις πρωτόγονες κοινωνίες τα παιδιά αποκτούσαν πλούτο γνώσεων
μέσα από την παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε βιοποριστικές
εργασίες. Ο Raum, σε περιγραφές της παιδαγωγικής τεχνικής των Chaga στη Ν. Αφρική, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, για να διδάξει ο πατέρας – δάσκαλος τα διάφορα είδη φυτών, στηρίζεται στις διαφορές μεταξύ των χαρακτηριστικών των διαφορετικών ειδών και χρησιμοποιεί κριτήρια όπως είναι: το σχήμα των φύλλων, η μορφή του καρπού, το χρώμα και η υφή του φλοιού και, όταν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι αρκετά, χρησιμοποιεί τη μυρωδιά του ξύλου ή των φύλλων.
Στην αρχαιότητα φιλόσοφοι, όπως ο Σωκράτης και ο
Αριστοτέλης, συνήθιζαν να χρησιμοποιούν χώρους πρασίνου για τη διδασκαλία τους, όπως το άλσος του Λυκείου. Εκεί δίδασκε ο Σωκράτης και κοντά σε αυτό ίδρυσε
ο Αριστοτέλης την «περιπατητική» σχολή, που ονομάστηκε έτσι από τη μορφή της διδασκαλίας με συζητήσεις
κατά τη διάρκεια περιπάτων μέσα στο άλσος. Ο Πλάτων, ο Θεόφραστος ο Επίκουρος, δημιούργησαν κήπους
σε ιδιόκτητη γη, για να τους χρησιμοποιούν ως χώρους
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διδασκαλίας των φιλοσοφικών τους θεωριών. Η Ακαδημία στην οποία δίδασκε ο Πλάτωνας βρισκόταν στην
κοιλάδα του Κηφισού και αποτελούνταν από ένα αλσύλλιο με διαδρόμους και σκιάζονταν και από τις δύο πλευρές από δένδρα. Όσον αφορά το παιχνίδι, που ήδη από
την εποχή του Πλάτωνα θεωρούνταν μέσο αγωγής, η
φύση επιλεγόταν ως ο καταλληλότερος χώρος για τη φιλοξενία πολλών από τα ομαδικά παιχνίδια της εποχής.
Τα Γυμνάσια και οι Παλαίστρες που αποτελούσαν χώρους άσκησης και αναψυχής προσελκύοντας κάθε ηλικία, πλαισιώνονταν με δένδρα και στολίζονταν με σιντριβάνια.
Ο ρόλος των σχέσεων με το περιβάλλον της φύσης
στην αγωγή του παιδιού έχει επισημανθεί ιδιαίτερα στα
πλαίσια παιδαγωγικών ερευνών. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης, η φύση με τα φαινόμενά της και τις
διεργασίες που επιτελούνται σε αυτήν, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη θέση ως πηγή μάθησης και ως εργαλείο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ η σπουδαιότητα
του ρόλου της στη μάθηση έγινε κοινά αποδεκτή από τις
παιδοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας.
Θεμελιωτής των απόψεων για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της φύσης υπήρξε ο Rousseau, οι παιδαγωγικές
απόψεις του οποίου επηρέασαν ουσιαστικά τη διαμόρφωση της νέας αγωγής, η οποία στηρίζεται στο φυσικό
ρυθμό του παιδιού και θεωρεί ουσιαστική για τη μάθηση
την αγωγή των αισθήσεων. Στο έργο του «Αιμίλιος»,
στο οποίο διαμόρφωσε νέες αρχές στην παιδαγωγική,
περιγράφει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης που παρέχει η φύση και τα φαινόμενά της και τη χαρακτηρίζει ως μέθοδο
για μάθηση.
Στη σύγχρονη παιδαγωγική το περιβάλλον θεωρείται
μαζί με το παιδί και το δάσκαλο ως ένας από τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προβάλλεται
ένα νέο μοντέλο μαθητή, αυτού που βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με το περιβάλλον του και οικοδομεί τη γνώση μέσα από βιωματικές εμπειρίες. Στα πλαίσια αυτής
της παιδαγωγικής αποκτά ιδιαίτερη σημασία το περιβάλ-
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λον της φύσης με τον πλούτο των ερεθισμάτων και των
ευκαιριών που παρέχει για εξερεύνηση και μάθηση. Κάτω μάλιστα από τις σημερινές συνθήκες αναγνώρισης
της ανάγκης για ευαισθητοποίηση του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον, η εκπαιδευτική αξιοποίηση του περιβάλλοντος της φύσης θεωρείται ότι μπορεί να πάρει
και μια ακόμη διάσταση. Έτσι, εκτός από τη χρησιμοποίηση του ως πεδίου μάθησης, απόκτησης γνώσεων και
δεξιοτήτων, μέσου και αντικειμένου εκπαίδευσης, μπορεί να αποτελέσει και στόχο μελέτης (εκπαίδευση για τη
φύση) που να αποβλέπει στην καλλιέργεια αξιών, τρόπου σκέψης και στην υιοθέτηση συμπεριφοράς απέναντι
στο περιβάλλον της φύσης που θα επιτρέψουν στο παιδί
να ζήσει σε αρμονία με αυτό.
Μέσα από πολλές σύγχρονες εμπειρικές έρευνες διατυπώνεται η άποψη ότι εμπειρίες από το περιβάλλον της
φύσης σε παιδική ηλικία επιδρούν θετικά στη συμπεριφορά του ατόμου και επηρεάζουν της στάση του απέναντι στη φύση ως ενήλικα. Θεωρείται από πολλούς ερευνητές ότι για να καλλιεργηθούν στην κοινωνία αξίες για
αειφορική ανάπτυξη, μια ανάπτυξη δηλαδή που να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και να περιορίζεται σε
πλαίσια που ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον, απαιτείται να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά κέντρα με ποικιλία οικοσυστημάτων, στα οποία να
μπορούν να διδάσκονται τα παιδιά σε καθημερινή βάση
μαθήματα για τη φύση, τόσο μέσα από οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όσο και μέσα από την άμεση αλληλεπίδρασή τους με τα στοιχεία του περιβάλλοντος της φύσης.
Στα πλαίσια των σύγχρονων επιστημών της αγωγής
και της ψυχολογίας της ανάπτυξης, το παιχνίδι θεωρείται
ως ιδιαίτερα σημαντικό μέσο της διαδικασίας συνολικής
ανάπτυξης του παιδιού και αναγνωρίζεται η σύνδεση ανάμεσα στην οργάνωση και τα χαρακτηριστικά του χώρου όπου εκδηλώνεται το παιχνίδι με τη μορφή του παιχνιδιού. Η φύση, έχει διαπιστωθεί μέσα από παρατηρήσεις και εμπειρικές έρευνες, ότι στηρίζει την εκδήλωση
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και ανάπτυξη θετικών μορφών παιχνιδιού, που καλλιεργούν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία
των παιδιών. Τα παιδιά δείχνουν μια έμφυτη προτίμηση
προς το περιβάλλον της φύσης ως χώρο ανάπτυξης του
παιχνιδιού τους, που μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται
με ορισμένα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αυτού,
όπως είναι:
•

Η ποικιλία και ο πλούτος των ερεθισμάτων τα
οποία απευθύνονται στις αισθήσεις και τα οποία
ενεργοποιούν τη φαντασία του παιδιού.

•

Η παροχή πολλών ευκαιριών για παιχνίδι.

•

Η παροχή υλικών με πλαστικότητα και πολυπλοκότητα χρήσης, υλικών που επιδέχονται μετατροπές, ικανοποιούν την ερευνητική διάθεση
του παιδιού και επιτρέπουν τη δημιουργική του
έκφραση.
Η παροχή ελευθερίας και δυνατοτήτων παρέμβασης και προσωπικής έκφρασης στο περιβάλλον.

•

•

Η ευχέρεια να δημιουργεί το δικό του προσωπικό χώρο, χαρακτηριστικό που θεωρείται
από τα σημαντικότερα στη σχέση του παιδιού με
το περιβάλλον.

Ο υπαίθριος σχολικός χώρος αποτελεί μια κατηγορία
από τις ελάχιστες υπαίθριων χώρων, που έχουν απομείνει στον αστικό ιστό και που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τη φύση. Επιπλέον αποτελούν χώρο καθημερινής παρουσίας του παιδιού όπου θα μπορούσε να έχει
ευκαιρίες καθημερινής επαφής με το περιβάλλον της φύσης τόσο στη διάρκεια του παιχνιδιού όσο και στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για τους λόγους
αυτούς αποκτά μεγάλη σημασία ο σχεδιασμός και η οργάνωσή του ως φυσικό τοπίο για να εξυπηρετεί βιωματικές εμπειρίες των παιδιών από τη φύση και να στηρίζει
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στη μάθηση.

Συμπληρωματικά στοιχεία για το σχολικό κήπο

Εκπαιδευτική αξία των φυτών
Κύριο στοιχείο του φυσικού τοπίου αποτελούν τα
φυτά. Τα φυτά έχουν πολύ μεγάλη εκπαιδευτική αξία
και τα παραδείγματα αξιοποίησή τους που παραθέτουμε
είναι ενδεικτικά και δίνονται ως ιδέες που θα μπορούσαν
να ενεργοποιήσουν τη φαντασία του εκπαιδευτικού στην
εξεύρεση και οργάνωση πλήθους πιθανών δραστηριοτήτων που να αξιοποιούν τα φυτά για να στηρίξουν εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Η συμμετοχή του παιδιού στη φροντίδα και περιποίηση των φυτών το ευαισθητοποιεί στην αξία της ανθρώπινης εργασίας και των αγαθών και προάγει συγχρόνως
την ενεργητικότητά του. Με την οργάνωση της πώλησης
των προϊόντων που παράγουν τα φυτά το παιδί εξοικειώνεται με συνθήκες αγοραπωλησίας. Τα φυτά μπορούν
να τροφοδοτήσουν τα παιδιά με υλικό για εικαστικές
δραστηριότητες ή να δημιουργήσουν χώρους υποδοχής
για έκθεση των εικαστικών δημιουργιών τους.
Η γνωριμία άλλωστε του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον, με το φαινόμενο της ζωής και τους κανόνες και
την τάξη που διέπουν την ανάπτυξη των φυτών και τον
κύκλο της ζωής, το βοηθά να εθιστεί στη μεθοδικότητα,
την οργανωτικότητα και υπομονή ενώ προάγει και την
αισθητική προσέγγιση της φύσης και το σεβασμό της, απαραίτητες προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά αναπτύσσουν αίσθηση της τάξης,
αντλούν ικανοποίηση μέσα από την παρατήρηση της ανάπτυξης των φυτών που τα θεωρούν αποτέλεσμα της
προσωπικής δουλειάς τους. Μαθαίνουν επίσης να εκτιμούν την αξία των ζωντανών οργανισμών και αντιλαμβάνονται την εξάρτησή τους από άλλους βιοτικούς παράγοντες όπως το φως και το νερό, γεγονός που τα ευαισθητοποιεί απέναντι στο περιβάλλον.
Πολύ σημαντική είναι και η χρησιμοποίηση των φυτών για μετάδοση μαθηματικών γνώσεων μέσα από τη
γνωριμία με μεγέθη όπως ύψος φυτών, διάμετρος – πλά-
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τος κορμού, βάρος καρπών, σχήμα – μέγεθος – βάρος
καρπών και σπόρων, αριθμός κορμών, βολβών, φυτών,
δένδρων, κ.ά. Τα φυτά και ιδιαίτερα τα αρωματικά που
ευδοκιμούν με μεγάλη ευκολία στη χώρα μας, παρέχουν
επίσης υλικό για μεγάλο πλούτο αισθητηριακών εμπειριών και καλλιέργεια των αισθήσεων μέσω της γνωριμίας, με τα χρώματα και τις φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων όπως οσμή, γεύση, υφή, σχήμα, μέγεθος, φυλλώματος, καρπών, ανθέων.
Η συνεργασία και η από κοινού φροντίδα της βλάστησης στο χώρο της αυλής μπορεί να συμβάλλει στην
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και στην ανάπτυξη αισθήματος συνεργασίας. Το πλούσιο περιβάλλον της φύσης υποκινεί το ενδιαφέρον τους για συζήτηση (γλωσσική λειτουργία), για αποσαφήνιση όρων σχετικών με τον
κόσμο των φυτών και τη λειτουργία του (σημασιολογική
ερμηνεία), ενώ με την απόκτηση νέων εννοιών εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό τους και ενισχύονται δεξιότητες
προφορικού λόγου και λεκτικής επικοινωνίας.
Ένα βασικό πλεονέκτημα των φυτών στο σχολικό κήπο είναι το ότι δίνουν στο παιδί ένα διαρκές εποικοδομητικό ενδιαφέρον. Τα παιδιά αντλούν ικανοποίηση από
διαδικασίες μεταβολών και παραγωγής αποτελέσματος
και τα φυτά παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για τη βίωση μεταβολών και παραγωγής αποτελέσματος και τα φυτά παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για τη βίωση μεταβολών γιατί μεγαλώνουν και πεθαίνουν ολοκληρώνοντας
το βιολογικό τους κύκλο σε σύντομο χρονικό διάστημα,
για να δώσουν συνέχεια της ζωής τους με τους απογόνους τους.
Κριτήρια σχεδιασμού του σχολικού κήπου
Δύο βασικά ερωτήματα που θα έπρεπε να τίθενται
κατά το σχεδιασμό του σχολικού κήπου ώστε να αποτελέσει περιβάλλον μάθησης αφορούν:
1. Στο είδος των εμπειριών που θέλουμε να παρέχουμε και
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2. Στο είδος των δραστηριοτήτων που θέλουμε να
υποστηρίξει το περιβάλλον που θα σχεδιάσουμε.
Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς παιδαγωγικούς στόχους που μπορούν να εξυπηρετηθούν με τον κατάλληλο
σχεδιασμό, η προτεραιότητα των οποίων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης για
την οποία σχεδιάζεται ο σχολικός κήπος. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να αφορούν:
Αισθητική ανάπτυξη. Το ωραία διαμορφωμένο φυσικό τοπίο στον υπαίθριο σχολικό χώρο μπορεί να συμβάλλει στην αισθητική προσέγγιση της φύσης και να αποτελέσει χώρο έκθεσης των εικαστικών προϊόντων των παιδιών, να παρέχει υλικό για εικαστικές δραστηριότητες και
να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο εικαστικής δημιουργίας.
Γνωστική ανάπτυξη, που μπορεί να προαχθεί με ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε
γνωστικές περιοχές όπως οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, οι τέχνες, τα μαθηματικά κ.α. Ειδικότερα το παιδί
μπορεί να γνωρίσει έμβια όντα, φυτά και ζώα, τη διαδικασία του φαινομένου της ζωής, τις διάφορες πηγές ενέργειας (αέρας, νερό), τις εποχές, την κίνηση της ζωής,
τη σημασία του φωτός για τη ζωή των φυτών, τις σχέσεις
φωτός και σκιάς, φωτός χρωμάτων, μαθηματικές έννοιες
(μήκος, ύψος φυτών, διάμετρος κορμού, αριθμός δένδρων, βάρος καρπών, σπόρων, σχήμα καρπών, κλπ.).
Ανάπτυξη δεξιοτήτων, συντονισμός χεριών – ματιών (μεταφύτευση φυτών, κλάδεμα), ανάπτυξη λεπτής
κινητικότητας, γλωσσική λειτουργία.
Καλλιέργεια των αισθήσεων, μέσα από το πλήθος
των αισθητηριακών ερεθισμάτων, οπτικά, αφής, υφής,
ακοής (θόρυβοι από τα πουλιά που προσελκύουν τα φυτά) και των μεταβολών που παρέχει η βλάστηση. Η
καλλιέργεια των αισθήσεων έχει στόχο την ενίσχυση της
μάθησης δεδομένου ότι με την καλλιέργεια των αισθήσεων ενισχύεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής ερεθισμάτων από τις αισθήσεις, που θεωρείται ότι οδηγεί στη μάθηση.
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Χαρακτηριστικά του σχολικού κήπου
Ο σχολικός κήπος μπορεί να παρέχει πλούτο χρωμάτων, σχεδίων, οπτικών και απτικών εμπειριών, ήχων, οσμών, με την κατάλληλη επιλογή και χρήση του φυτικού
υλικού και μόνο. Οι ασύμμετρες φόρμες και οι καμπύλες γραμμές θα πρέπει να προτιμούνται στο σχεδιασμό
της σχολικής αυλής ως πιο φυσικές και επειδή δημιουργούν μια αίσθηση χαλάρωσης και ηρεμίας στο χώρο. Τα
χρώματα της γης, όπως οι διαβαθμίσεις του κόκκινου,
κίτρινου, πορτοκαλί και καφέ πρέπει να προτιμούνται από τα φωτεινά χρώματα που ναι μεν προσελκύουν τα
παιδιά αλλά δεν εναρμονίζονται απόλυτα με το φυσικό
τοπίο.
Για τις ανάγκες του δραστήριου παιχνιδιού απαιτούνται χώροι ανοικτοί και κατασκευές που να δίνουν την
ευκαιρία στο παιδί να τις χρησιμοποιήσει με πολλούς
τρόπους δημιουργώντας με κέντρο αναφοράς αυτές τις
κατασκευές διάφορα σενάρια. Με τη διαμόρφωση για
παράδειγμα ενός λοφίσκου και την ενσωμάτωση σε αυτό
μιας τσουλήθρας, δίνουμε την ευκαιρία στο παιδί να αναρριχηθεί, να γλιστρήσει, να δοκιμάσει διάφορες στάσεις του σώματός τους που το βοηθούν να αποκτήσει τη
γνώση του σχήματος του σώματος. Για τις ανάγκες του
ήρεμου παιχνιδιού, των κοινωνικών συναναστροφών,
της απομόνωσης, χρειάζονται χώροι που να εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα επιτρέποντας συγχρόνως την εποπτεία από τον εκπαιδευτικό και να προφυλάσσουν από αντίξοες καιρικές συνθήκες, ήλιο, άνεμο, βροχή και από την
ενοχλητική διείσδυση του παιχνιδιού.
Θα πρέπει λοιπόν να οργανωθεί ο σχολικός χώρος, έτσι ώστε να υπάρχουν σε αυτόν υποχώροι που να κατεβάζουν την κλίμακα του χώρου στα μέτρα του παιδιού,
να συμβάλλουν σε οικειοποίηση του χώρου από το παιδί. Οι χώροι αυτοί πρέπει να διαφέρουν σε μέγεθος, κλίμακα, σχήμα, ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
για εξυπηρέτηση και στήριξη διαφορετικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων. Η οριοθέτηση αυτών των χώρων

Συμπληρωματικά στοιχεία για το σχολικό κήπο

μπορεί να γίνει με επιλογή κατάλληλων θάμνων αειθαλών σε ομαδική φύτευση και πλαισίωση με δένδρα, με
διαφοροποίηση επιπέδων και με τη δημιουργία εδαφικού
ανάγλυφου.
Με το κατάλληλο συνδυασμό βλάστησης και εδαφικού ανάγλυφου στην περίμετρο της αυλής εξασφαλίζεται προστασία από το θόρυβο και απομονώνονται ανεπιθύμητες θέες και χρήσεις χωρίς τον ασφυκτικό περιορισμό και την απομόνωση που συνάγεται ο χτισμένος και
ενισχυμένος με σιδερένιο κιγκλίδωμα φράκτης.
Η επίστρωση της επιφάνεια με σκληρά υλικά πρέπει
να περιορίζεται μόνο όπου είναι απαραίτητη, όπως για
διευκόλυνση της κυκλοφορίας και ορισμένων τύπων
παιχνιδιού. Η διαφοροποίηση του υλικού επίστρωσης
θα πρέπει να σκοπεύει στην υποδήλωση διαφορετικών
χρήσεων και να μη χρησιμοποιείται αυθαίρετα όχι μόνο
για λόγους αισθητικής, αλλά και για λόγους αποφυγής
σύγχυσης στη χρήση και στις μετακινήσεις. Η άσφαλτος
και το τσιμέντο παρότι πλεονεκτούν ως προς το κόστος
και την πλαστικότητα στη χρήση πρέπει παρόλα αυτά να
χρησιμοποιούνται με πολλή περίσκεψη γιατί είναι υλικά
που αφθονούν στον αστικό χώρο, την εικόνα του οποίου
μεταφέρουν στο σχολικό κήπο.
Το νερό αποτελεί ελκυστικό και δυναμικό στοιχείο
του τοπίου, απευθύνεται σε πολλές αισθήσεις, παρέχοντας οπτική (αντανακλάσεις, κίνηση) και ηχητική απόλαυση και δροσιά. Στο σχολικό χώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει απτικές εμπειρίες καθώς επίσης δυνατότητες για τη μελέτη της φόρμας των υλικών,
της κίνησης, της ταχύτητας, της βαρύτητας και των υδρόβιων φυτικών και ζωικών οργανισμών.
Οι παιχνιδοκατασκευές αποτελούν επίκεντρο δραστηριοτήτων και όταν δεν υπάρχουν τα παιδιά αναζητούν εναλλακτικές λύσεις σε άλλα στοιχεία του χώρου
που συχνά εγκυμονούν πολλούς κινδύνους. Στην αυλή
του σχολείου μπορούμε να δημιουργήσουμε παιχνιδότοπους όπου ο κατάλληλος εξοπλισμός να συνδυάζεται με
τη διαμόρφωση ειδικών χώρων υποδοχής τους, όπως η
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δημιουργία εδαφικού ανάγλυφου και κατάλληλης φύτευσης για τη σύνθεση ενός συνολικά ενδιαφέροντος τοπίου
με ευελιξία και πολυπλοκότητα χρήσης.
Η επιθυμία του παιδιού να φροντίσει ένα ζώο και η
σημαντική αξία που έχει για τη συνολική ανάπτυξη του
παιδιού η δυνατότητα να έλθει σε επαφή με τα ζώα και
να τα φροντίσει, θα πρέπει να αντισταθμίζει τη δυσκολία που παρουσιάζει συντήρηση των ζώων στη σχολική
αυλή. Στις περιπτώσεις που η διατήρηση των ζώων στη
σχολική αυλή είναι αδύνατη θα μπορούσε να προβλεφθεί η δημιουργία χώρων μικρών οροθετημένων με βλάστηση ή και απλή περίφραξη με σύρμα για περιοδικές
και σύντομες μόνο επισκέψεις ζώων στο σχολείο, για
παρατήρηση και μελέτη.
Μέρος της σχολικής αυλής θα μπορούσε να δοθεί στα
παιδιά για καλλιέργεια φυτών που να δίνει στο παιδί ένα
διαρκές εποικοδομητικό ενδιαφέρον και τη δυνατότητα
ανθρώπινης επίδρασης στο περιβάλλον με την εργασία.
Ένα εύκολο στην κατασκευή και πρακτικό στη χρήση,
σχέδιο τέτοιου κήπου όπου να καλλιεργεί το παιδί θα
μπορούσε να αποτελέσει το σταυρόλεξο, με χρησιμοποίηση πλακών τσιμέντου που να περικλείει μικρά καλλιεργούμενα τεμάχια γης, για το καθένα από τα οποία θα
μπορούσε να είναι υπεύθυνο ένα ή και δύο παιδιά.
Ο σχολικός κήπος θα πρέπει να περιλαμβάνει μεγάλη
ποικιλία ανθέων, λαχανικών, μικρούς οπωρώνες και συστάδες με τα κυριότερα οπωροφόρα και δασικά της περιοχής. Τα ετήσια καλλωπιστικά θα πρέπει να επιλέγονται με κριτήρια την περίοδο σποράς και ανθοφορίας ώστε να εμπίπτουν και τα δύο στάδια μέσα στο χρόνο λειτουργίας του σχολείου, ενώ τα λαχανικά θα πρέπει να έχουν σύντομο βιολογικό κύκλο ώστε να καρποφορούν
μέσα στη σχολική περίοδο. Οι βολβοί και τα αρωματικά
φυτά μπορούν να έχουν ιδιαίτερη σημασία για λόγους
που σχετίζονται τόσο με την ευκολία που παρουσιάζει η
καλλιέργειά τους όσο και με την ποικιλία οσμών, χρωμάτων, υφής και τη χρησιμότητά τους στη μαγειρική και
την παρασκευή αρωμάτων.

Συμπληρωματικά στοιχεία για το σχολικό κήπο

Η προστασία της «άγριας ζωής», θα μπορούσε να αποτελέσει κλειδί στο σχεδιασμό του σχολικού κήπου με
επιλογή κατάλληλων φυτών όπως το κυδωνίαστρο, η
μυρτιά, κ.α., που διατηρούν καρπούς το χειμώνα για την
προσέλκυση και την παροχή τροφής και καταφυγίου
στον πληθυσμό των πουλιών που ζουν στην πόλη. Η δημιουργία φυσικών βιοτόπων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την εξυπηρέτηση στόχων της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και η χρησιμοποίηση φυτών που προσελκύουν διάφορα έντομα, όπως π.χ. η Βουτλέια για τις πεταλούδες θα μπορούσε να δώσει ζωή και κίνηση στον
κήπο.
Τα βιολογικά και αισθηματικά στείρο τοπίο που χαρακτηρίζει το σύγχρονο μοντέλο υπαίθρου σχολικού χώρου στη χώρα μας εκφράζει την κυρίαρχη άποψη του
σχολικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας μας για το
χώρο που αρμόζει στην αγωγή των παιδιών. Το τοπίο
αυτό στερείται χαρακτηριστικών που να προσδίδουν κάποια πρόθεση στο σχεδιασμό του για την ένταξή του στη
διαδικασία αγωγής και η ευθύνη γι΄ αυτό βαρύνει όχι
μόνο την πολιτεία αλλά και τη σχολική κοινότητα.
Οποιαδήποτε αλλαγή της σχολικής αυλής για την αξιοποίησή της ως εργαλείου εκπαίδευσης και την παροχή στο παιδί εμπειριών από τη φύση απαιτεί την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού σε θέματα περιβάλλοντος. Θα μπορέσει έτσι ο εκπαιδευτικός, να αποτελέσει
μοχλό κινητοποίησης ώστε σε συνεργασία με τους μαθητές του και τους γονείς και με την υποστήριξη των τοπικών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων να ξεκινήσει μια
προσπάθεια ανάπλασης των σχολικών αυλών στη χώρα
μας που θα τους μετατρέψει σε τοπία της φύσης και θα
τους αναδείξει σε χώρους μάθησης και περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης των παιδιών.

105

106

Δάσος: Γνώση και δράση

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α

107

Εισαγωγή

CMYK

ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

CMYK

107

107

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: KENTΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Νευροπόλεως 1 43060 Μουζάκι Καρδίτσας. Τηλ: 0445-43242 Φαξ: 43363
E-mail: kpemou@otenet.gr

108

Δάσος: Γνώση και δράση

Εισαγωγικά
Στη συνάντηση εργασίας που έγινε στο ΚΠΕ
Μουζακίου στις 12-13 Νοεμβρίου και συμμετείχαν:
1) Εκπρόσωποι των ΚΠΕ Μακρινίτσας, Μουζακίου, Υπάτης - Στυλίδας
2) Οι υπεύθυνοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών
Βοιωτίας, Εύβοιας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
3) Εκπαιδευτικοί των σχολείων των παραπάνω
νομών που υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν
προγράμματα Π.Ε
αποφασίστηκε να δημιουργηθεί δίκτυο ομάδων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κεντρικής Ελλάδας με
θέμα «Το δάσος» με συντονιστή το ΚΠΕ Μουζακίου
με δομή και λειτουργία όπως περιγράφεται παρακάτω.
Η ολομέλεια προκειμένου να διαμορφώσει τους
στόχους και να αξιολογήσει τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του δικτύου έλαβε υπόψη της:
l
Τις παγκόσμιες τάσεις που δείχνουν μελλοντική αποδάσωση του πλανήτη μας οφειλόμενη κύρια στο
πρόβλημα του υπερπληθυσμού και γενικότερα σε
περιβαλλοντικά προβλήματα. (Σενάρια για το
2025 προβλέπουν μείωση κατά 34% παγκόσμια).
l
Την κατάσταση στην Ευρώπη όπου θα υπάρχει ελαφρά αύξηση λόγω της αναδάσωσης και του μικρού ρυθμού αύξησης του πληθυσμού αλλά εμφανίζονται προβλήματα «υγείας» ή υποβάθμισης των
δασικών οικοσυστημάτων.
l
Τον κίνδυνο εξαφάνισης πολλών ειδών ζώων (τα
ασπόνδυλα σε ποσοστό 50%) και φυτών και τη
μείωση των πληθυσμών άλλων.

Απόφαση για την ανάπτυξη του δικτύου
l

l

l

l

l

l

l

l

Την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων σαν επιθυμητή πολιτική επιλογή, την αναγνώριση της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής του αξίας, και την ανάγκη για προστασία του.
( Τα προστατευμένα δάση διεθνώς αποτελούν ένα
πολύ μικρό ποσοστό κατά κανόνα, και πολλές φορές η προστασία τους παραμένει στα χαρτιά.)
Τους στόχους της Ε.Ε. και ειδικότερα: α) την κατεύθυνση ότι στην αειφορική διαχείριση να λαμβάνεται υπόψη η βιοποικιλότητα και να διασφαλίζεται και β) την ανάγκη έρευνας για τις κλιματολογικές αλλαγές στα δασικά οικοσυστήματα.
Το σημαντικό ενδιαφέρον που έχουν τα Ελληνικά
δάση με την ποικιλία των οικοσυστημάτων και την
πλούσια πανίδα και χλωρίδα που διαθέτουν.
Τα προβλήματα με τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τις
καταπατήσεις των δασικών εδαφών (φαινόμενα που
έχουν ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη) και τις
προσπάθειες που γίνονται και πρέπει να γίνουν για
δασικό κτηματολόγιο και την προστασία των δασών.
Τους στόχους και τους προβληματισμούς που αφορούν την Π.Ε. όπως έχουν διατυπωθεί σε διεθνείς διασκέψεις και την αναγκαιότητα να διαμορφωθεί ένας τύπος ανθρώπου περιβαλλοντικά υπεύθυνου και ευαισθητοποιημένου καθώς και το γεγονός ότι η εκπαίδευση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φέρει καλύτερα αποτελέσματα από νομοθετικές πράξεις και κατασταλτικά μέτρα.
Το ότι η εφαρμογή της διεπιστημονικής προσέγγισης στην Π.Ε. λειτουργεί θετικά στην αλληλεπίδραση με μαθήματα και δραστηριότητες που περιέχονται στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων.
Τη δυνατότητα των Κ.Π.Ε. να οργανώνουν δίκτυα
σχολείων.
Την εμπειρία των Κ.Π.Ε., των υπευθύνων Π.Ε των
νομών και των εκπαιδευτικών των σχολείων των
νομών από την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Στο δίκτυο που θα λειτουργήσει πειραματικά κατά
το έτος 1999-2000 θα συμμετέχουν από 1-2 σχολεία της
Β/θμιας Εκπ/σης των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, οι υπεύθυνοι Π.Ε. των προαναφερθέντων νομών, τα ΚΠΕ Μακρινίτσας, Μουζακίου,
Υπάτης - Στυλίδας. Γίνεται και θα γίνει προσπάθεια να
συνεργαστούν τα κατά τόπους Δασαρχεία η Τοπική αυτοδιοίκηση και διάφοροι άλλοι φορείς και υπηρεσίες. Ο
στόχος είναι να λειτουργήσει σε εθνικό επίπεδο καθώς
και σε διεθνές τα επόμενα χρόνια αφού όμως διασφαλίσει μια ποιότητα στη λειτουργία του και την ανάλογη
χρηματοδότηση που απαιτείται.
Όσον αφορά τα σχετικά με το δάσος προγράμματα
και δραστηριότητες των σχολείων κάθε σχολείο έχει
την ελευθερία να επιλέξει το πρόγραμμα και τις δραστηριότητές του. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιες υποχρεωτικές δραστηριότητες (άξονας
ή μίνιμουμ) που θα θεωρούνται πιο σημαντικές για
την επίτευξη των στόχων του δικτύου. Αυτές θα καθορίζονται από την ετήσια ολομέλεια - συνάντηση που θα
γίνεται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Σε σχέση με τον ρόλο των συμμετεχόντων στο δίκτυο αυτός προκύπτει παίρνοντας υπόψη το υπάρχον
θεσμικό πλαίσιο, μπορούν όμως να δημιουργηθούν και
κάποια σχήματα για τις ανάγκες του δικτύου που να προωθήσουν ορισμένα πράγματα καλύτερα.
Σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης του δικτύου,
παίρνοντας υπ' όψη την υφιστάμενη κατάσταση, τα σχολεία εντάσσουν την εργασία τους στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Π.Ε. των εκπαιδευτικών Διευθύνσεων των νομών.
Τα Κέντρα παράγουν εκπαιδευτικό υλικό που στέλνουν στα σχολεία, χρηματοδοτούν σύμφωνα με τις δυ-

Απόφαση για την ανάπτυξη του δικτύου

νατότητές τους τη σύνθεση και αναπαραγωγή των εργασιών που γίνονται από τα σχολεία. Επίσης τα Κέντρα
στηρίζουν σεμινάρια επιμορφωτικά, συναντήσεις εργασίας, παρουσιάσεις των εργασιών.
Κάποιες δραστηριότητες μπορούν να καλυφθούν από τα Δασαρχεία και άλλους φορείς.
Οι υπεύθυνοι όπως προβλέπεται από το θεσμικό
πλαίσιο παρακολουθούν και στηρίζουν τη δουλειά που
γίνεται στα σχολεία και προτείνουν υλικά και μέσα βελτίωσης των προγραμμάτων. Βοηθούν την επικοινωνία
και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα σχολεία
και τα Κέντρα και κάνουν προτάσεις για την βελτίωση
του δικτύου.
Τα σχολεία υλοποιούν τα προγράμματα και αξιοποιούν τα μέσα, τα υλικά και τη βοήθεια που παρέχεται
από τους υπεύθυνους και τα Κέντρα.
Για την καλύτερη λειτουργία κρίνεται απαραίτητο
να υπάρχει μια επιτροπή αξιολόγησης και στήριξης
του Δικτύου που θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς του δικτύου. Αυτή συνεδριάζει κατά
διαστήματα, αξιολογεί την πορεία του δικτύου (λειτουργία, επίτευξη στόχων, ενδοδικτυακή συνεργασία, τα
προβλήματα, τη σύνδεση σχολείου - τοπικής κοινωνίας
κ.α.) και παίρνει μέτρα για τη βοήθεια και στήριξη των
σχολείων. Προετοιμάζει τις εργασίες στις ολομέλειες.
Μία από τις δραστηριότητες αυτής της επιτροπής είναι
και η εξεύρεση επιπλέον οικονομικών πόρων.
Η επιτροπή αυτή αποφασίστηκε να είναι εννεαμελής, να συμμετέχουν 3 αντιπρόσωποι των κέντρων 3
υπεύθυνοι Π.Ε. νομών και 3 καθηγητές από τα συμμετέχοντα σχολεία στο δίκτυο. Στην επιτροπή αυτή
πρέπει να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεσή
της κατά το δυνατόν. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να
καλεί διάφορους επιστήμονες και άλλα πρόσωπα προκειμένου να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Συνεδριάζει
τακτικά δυο φορές το χρόνο και έκτακτα όσες φορές
χρειαστεί.
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Η επιτροπή επίσης εξουσιοδοτήθηκε από την ολομέλεια του δικτύου να βρει τους τρόπους με τους οποίους θα συμμετέχουν και οι μαθητές στην λήψη αποφάσεων για την λειτουργία του δικτύου.
Οι υποχρεώσεις των φορέων του δικτύου όπως προέκυψαν από την συνάντηση εργασίας αποτυπώθηκαν σ΄
ένα πρωτόκολλο συνεργασίας που θα υπογράφεται από
τα σχολεία και τον συντονιστή του δικτύου.
Ένα θέμα σημαντικό για το δίκτυο είναι και η ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών. Έτσι αποφασίστηκε πέρα από 2 συναντήσεις όλων των μελών (ολομέλεια ) που θα γίνονται η μία στο μέσον της χρονιάς (έλεγχος της πορείας) και η άλλη στο τέλος της (τελική
αξιολόγηση και αναδιοργάνωση) να εκδίδεται διμηνιαίο έντυπο, και να ανοιχτούν σελίδες στο Internet .
Οι συναντήσεις θα γίνονται κυκλικά σε όλα τα κέντρα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο δίκτυο.
Στο διμηνιαίο έντυπο θα παρουσιάζει κάθε σχολείο
από μια εργασία και θα γίνεται περιορισμένη διακίνησή
του. Σε ετήσια βάση θα βγαίνει μια έκδοση πληρέστερη
που θα διακινείται σε όλη την Ελλάδα. Τις εργασίες αυτές καθώς και το γενικό συντονισμό του δικτύου ανέλαβε το ΚΠΕ Μουζακίου.
Είναι επιθυμητό τα σχολεία που συμμετέχουν να συνεχίσουν και τις επόμενες χρονιές αφού με την εμπειρία
που θα διαθέτουν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν καλύτερα τα προγράμματα και να βοηθήσουν περισσότερο
το δίκτυο.
Στη βάση της παραπάνω σκέψης η συμμετοχή ενός σχολείου στο δίκτυο είναι τριετούς διάρκειας.
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η βελτιστοποίηση των προγραμμάτων Π.Ε που πραγματοποιούνται στα σχολεία και των αποτελεσμάτων τους
μέσα από την συνεργασία των σχολείων, των υπευθύνων
και των κέντρων Π.Ε. την αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που αυτά διαθέτουν.
Η συστηματική μελέτη των λειτουργιών του δάσους
(ενός σημαντικού περιβαλλοντικού παράγοντα που δέχεται αρκετές πιέσεις), η κατανόηση της αξίας του, η ευαισθητοποίησή των μαθητών και αυριανών πολιτών για
την προστασία του και την ενεργό συμμετοχή στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η συνεργασία των σχολείων με διάφορους φορείς και
υπηρεσίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο στα πλαίσια της μεγαλύτερης επαφής του σχολείου με την κοινωνία. Αυτοί μπορεί να είναι τα τοπικά Δασαρχεία, η Πυροσβεστική υπηρεσία, οι Δήμοι, Σύλλογοι και οργανώσεις
καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν σχέση με το δάσος
Επίτευξη και προώθηση της συνεργασίας των σχολείων μεταξύ τους για τη δημιουργία κοινών στάσεων
και αξιών με ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και υλικών.
Χρήση από τα σχολεία σύγχρονων μέσων στην επικοινωνία και πρόσβαση στην πληροφόρηση.
Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που να αντιστοιχεί στις σύγχρονες γνώσεις λαμβάνοντας υπόψη την
υπάρχουσα εκπαιδευτική κατάσταση και θα απαντά στα
ζητούμενα των προγραμμάτων της Π.Ε.
Μέσα από τη δράση και τη λειτουργία του να φέρει
πιο κοντά στην Π.Ε. την εκπαιδευτική κοινότητα.
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του Δικτύου θα
πρέπει τα σχολεία που συμμετέχουν να τηρήσουν τις
ελάχιστες κοινές δραστηριότητες που αποφασίστηκαν
στην ολομέλεια:
1. Μελέτη των δασικών χαρτών σε επίπεδο
νομού. (Έκταση, ιδιοκτησιακό καθεστώς, τύπος
δάσους και λοιπά στοιχεία έτσι όπως παρουσιάζονται
στους χάρτες.)
2. Καταγραφή χλωρίδας και πανίδας.
3. Μετρήσεις κλιματολογικές και ρύπανσης.
4. Καταγραφή ανθρωπογενών πιέσεων στα
δασικά οικοσυστήματα της περιοχής (ειδικά των
πυρκαγιών) και έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας.
5. Προκειμένου οι μαθητές να ασχοληθούν με την
φροντίδα των φυτών υπάρχουν δύο δυνατότητες
α) Επιλογή μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας και
ανάληψης της προστασίας της από το σχολείο.
β) Διαμόρφωση αύλειου χώρου του σχολείου σε
κήπο (με φυτά από δασικό φυτώριο).
6. Πραγματοποίηση μιας τουλάχιστον εκδήλωσης
το χρόνο για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και των
προτάσεων στην τοπική κοινωνία.

Απόφαση για την ανάπτυξη του δικτύου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Από την Ομάδα για την Ομάδα
Η αξιολόγηση του προγράμματος αποτελεί με
την έννοια της αυτοκριτικής και της βελτίωσής
του τακτική ενασχόληση της ομάδας και επιδιώκει να εκτιμήσει την πορεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος.
Από την Ομάδα για το Δίκτυο
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η ομάδα κάνει εκτιμήσεις για την προσφορά και την αποτελεσματικότητα του Δικτύου. Συμπληρώνει για
το σκοπό αυτό κατάλληλο ερωτηματολόγιο που
μετά στέλνεται στην επιτροπή αξιολόγησης και
στήριξης του Δικτύου.
Από την Επιτροπή στήριξης και αξιολόγησης
Από την Ολομέλεια του Δικτύου. Η ολομέλεια
του Δικτύου συνέρχεται δύο φορές το χρόνο και
προβαίνει στην αξιολόγηση του Δικτύου συνολικά.
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ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ «ΤΟ ΔΑΣΟΣ»
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ΚΠΕ Μουζακίου ως φορέας - συντονιστής του
δικτύου Π.Ε. «το Δάσος» και το
Σχολείο……………………………………………
…………………………………………………….
συμφωνούν και υπογράφουν τα παρακάτω:
Το Σχολείο …………………………………………
θα αποτελεί από σήμερα με την υπογραφή του παρόντος
μέλος του δικτύου
« Το δάσος»
Το ΚΠΕ Μουζακίου και το σχολείο αποδέχονται την τήρηση
των υποχρεώσεων και όρων και κινούνται στο πνεύμα της
απόφασης για την ανάπτυξη του δικτύου έτσι όπως καθορίστηκε
στην συνάντηση στο Μουζάκι 12-13 Νοεμβρίου 1999.
Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής στο δίκτυο είναι
τριετής.
Η επιτροπή στήριξης και αξιολόγησης του δικτύου μπορεί να
διακόψει την συνεργασία του δικτύου με το σχολείο αν εκτιμήσει
ότι το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
Το ίδιο το σχολείο μπορεί να διακόψει την συνεργασία
του με το δίκτυο κοινοποιώντας απλά με έγγραφο την
απόφασή του στο ΚΠΕ Μουζακίου.
Οι υπογράφοντες:
Μουζάκι ..………………..
Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ
Μάνθος Παπάγγελος

..………………......
O Διευθυντής του Σχολείου
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Γραφ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ερμού 15 Αθήνα, Τ.Κ. 10185
Τηλέφωνο: 3229928 Fax: 3224249
Πληροφορίες: Βαμβακοπούλου Σ.,
Μ. Παπάγγελος: τηλ. 0445 43242

Αθήνα 14/2/2000
Αρ. Πρωτ. Γ2/872
Προς: ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Νευροπόλεως 1
43060 Μουζάκι Καρδίτσας

ΘΕΜΑ: Έγκριση ίδρυσης του Δικτύου «Το Δάσος»
Μετά από πρόταση του ΚΠΕ Μουζακίου η Δ/ση Σπουδών
ΔΕ εκγρίνει την ίδρυση θεματικού Δικτύου «Το Δάσος». Οι
λόγοι ίδρυσης του Δικτύου είναι:
1) Τα ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν
τα Ελληνικά Δάση με την ποικιλία των οικοσυστημάτων τους.
2) Τα οξυμένα προβλήματα που εμφανίζουν τα Ελληνικά
Δάση λόγω συνδυαζόμενης δράσης πυρκαγιών και υπερβόσκησης, πλημμύρων και καταπατήσεων.
3) Η λειτουργία του ΚΠΕ Μουζακίου, που το έχει προτείνει και το οποίο έχει εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα Δασικά Οικοσυστήματα.
Το Δίκτυο θα συμβάλλει:
1) Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε κοινά περιβαλλοντικά ζητήματα σχετικά με τα Δάση του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου.
2) Στην δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Γενικότερα η λειτουργία δικτύων συμβάλλει στην επικοινωνία των σχολείων στην σφαιρικότερη αντιμετώπιση ενός
οικολογικού ζητήματος «προβλήματος», στην κατανόηση από
τους μαθητές ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι μεγαλύτερης εμβέλειας από τα τοπικά, συνδεόμενα μεταξύ τους.
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Στο δίκτυο, που την σχολική χρονιά 1999 - 2000 θα λειτουργήσει πιλοτικά - με δυνατότητα διεύρυνσης τόσο στην
Α/θμια όσο και σε άλλους Νομούς -, μπορούν να συμμετέχουν 1-2 σχολεία Β/θμίας Εκπαίδευσης των Νομών Βοιωτίας,
Εύβοιας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας και τα ΚΠΕ Μακρινίτσας, Υπάτης - Στυλίδας.
Συντονιστής του Δικτύου «Το Δάσος» από το ΚΠΕ Μουζακίου ορίζεται ένας ε/κός από την Παιδαγωγική ομάδα και
από την Δ/ση Σπουδών η Σ. Βαμβακοπούλου.
Ες. Διανομή
- Δ/ση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης
Τμ. Α’
Γραφείο Π.Ε.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Εισαγωγή
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