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Μανιτάρια : τα παιδιά της βροχής…



Μανιτάρια : πολυάριθµη οµάδα οργανισµών του

έµβιου κόσµου

…ένας πολύµορφος, πολύχρωµος, συναρπαστικός

αλλά και συνάµα εύγευστος και λαχταριστός κόσµος. 



Σχηµατική αναπαράσταση του ποσοστού των περιγεγραµµένων ειδών, συγκριτικά µε τον εκτιµώµενο

αριθµό αυτών παγκοσµίως, στις κύριες κατηγορίες ζώντων οργανισµών (Πολέµης,2010)



καρπόσωµα

υπόστρωµα

µυκήλιο

Συνήθως µανιτάρι αποκαλούµε το ορατό µέρος του οργανισµού το

Μακροµύκητες: τα γνωστά µας µανιτάρια



Μυκηλιακές υφές:

σπάνια διακρίνονται µε
γυµνό µάτι

µυκήλιο

παράγουν τα καρποσώµατα



Στάδια ανάπτυξης µιας τυπικής

µορφής µανιταριού



Τυπική µορφή οµπρέλας Βασιδιοµυκήτων:

καπέλο

πόδι

θήκη

δαχτυλίδι

Μορφολογία µυκήτων
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Ποια είναι τα µέρη του µανιταριού;

Οι Βασιδιοµύκητες έχουν συνήθως σχήµα οµπρέλας, χωνιού,κοραλιού,βελόνας,σφαίρας

ροπάλου κ.α.  ενώ οι Ασκοµύκητες έχουν συνήθως σχήµα καπέλου,  σέλας,  κυψέλης, 

βολβού πατάτας κ.λ.π. 

Μια τυπική µορφή Βασιδιοµυκήτων αποτελεί το παρακάτω σχήµα: 

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

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙKHΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ



Το καπέλο στην κάτω όψη µπορεί να φέρει:

ελάσµατα σε ακτινωτή διάταξη



σωλήνες που

καταλήγουν σε

τρυπούλες



αγκαθωτές προεξοχές



Είδος

µανιταριού

Ονοµασία Σχήµα ∆ιαστάσεις Χρώµα/Υφή Κάτω όψη Μυρωδιά

Παρατηρώ και καταγράφω τα χαρακτηριστικά του µανιταριού…

Το καπέλο και το πόδι αποτελούν τα δύο βασικά τµήµατα των περισσοτέρων Βασιδιοµυκήτων. Οι διαστάσεις, το

σχήµα, το χρώµα, η κάτω όψη, η µυρωδιά του καπέλου αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά για τον προσδιορισµό του

είδους του µανιταριού. 

∆ιαστάσεις καπέλου:µετρούµε τη διάµετρο του καπέλου σε εκατοστά του µέτρου.

Χρώµα/Υφή: περιγράφουµε το χρώµα του µανιταριού, αν η επιδερµίδα µεταχρωµατίζεται στο άγγιγµα, ενώ για την υφή

αναφέρουµε αν είναι λεία, ζελατινώδης, τραχιά, αν φέρει νιφάδες ή λέπια, αν είναι τριχωτή κ.τ.λ.

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

Μυρωδιά: σηµειώνουµε αν η µυρωδιά είναι ευχάριστη, βαριά, δυσάρεστη, ή αποπνικτική. Αν θυµίζει κάτι (π.χ. µέλι, 

τριαντάφυλλο, βερίκοκο, φουντούκι κ.α.) το σηµειώνουµε επίσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Περιγραφή καπέλου του µανιταριού
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Παρατηρώ και καταγράφω τα χαρακτηριστικά του µανιταριού…

Ονοµασία Σχήµα ∆ιαστάσεις ∆αχτυλίδι Θήκη Χρώµα

/Υφή

Είδος

µανιταριού Περιγραφή ποδιού του µανιταριού

Το πόδι του µανιταριού αποτελεί βασικό γνώρισµα για τον προσδιορισµό του.

Σχήµα ποδιού: περιγράφουµε αν το σχήµα είναι κυλινδρικό, ροπαλόµορφο, βολβώδες, κυρτό, ευθυτενές, συµπαγές ή

κούφιο κ.τ.λ.

∆ιαστάσεις ποδιού:µετρούµε το µήκος και το πλάτος του ποδιού.

∆αχτυλίδι: σε ορισµένα γένη µανιταριών παρατηρείται ο εσωτερικός ή µερικός πέπλος που ενώνει το ανώτερο

τµήµα του ποδιού µε την περίµετρο του καπέλου. Κατά την ωριµότητα, ο µεµβρανώδης αυτός πέπλος

αποκόπτεται από την περίµετρο του καπέλου σχηµατίζοντας το δαχτυλίδι του ποδιού.  Σηµειώνουµε αν υπάρχει

δακτυλίδι ή κουρτίνα.

Θήκη: τα καρποσώµατα ορισµένων γενών µανιταριών,   στο αρχικό τους στάδιο καλύπτονται από µια µεµβράνη

που ονοµάζεται καθολικός πέπλος. Τα υπολείµµατα αυτού του πέπλου όταν αυτό αναπτύσσεται, σχηµατίζουν στη

βάση του ποδιού έναν µεµβρανώδη σάκο τη θήκη. Σηµειώνουµε αν υπάρχει θήκη στη βάση του ποδιού και αν

ναι, αν είναι ευρύχωρη ή κολλητή.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
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Το µανιτάρι που µου αρέσει…

∆ιάλεξε ένα µανιτάρι, αυτό που σου προκάλεσε τη µεγαλύτερη εντύπωση.

Αναζήτησε πληροφορίες από

τη βιβλιοθήκη του Κ.Π.Ε. 

Γρεβενών….

Φτιάξε την ταυτότητά του…

∆ελτίο ταυτότητας µανιταριού

∆ιεθνής ονοµασία…………………...............

Ελληνική ονοµασία…………………………...…

Λαϊκή ονοµασία………………………….…..

Ο βιότοπος µου είναι…………………….…

…………………………………………….…..

Η εποχή που καρποφορώ…………….…...

Το καπέλο µου έχει…

…σχήµα……………………………………....

…χρώµα………………………………………

Στην κάτω επιφάνεια του καπέλου έχω…

ελάσµατα…………………………………

πόρους………………………………….   ..

αγκαθωτές προεξοχές…………….……..

Στο πόδι µου έχω δαχτυλίδι…….….…….

Στη βάση του ποδιού έχω θήκη…….…….

Ζωγράφισέ το…

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ



…οι βασιοδιοµύκητες και οι ασκοµύκητες παράγουν

καρποσώµατα µε διάφορα σχήµατα…

Μορφολογία µυκήτων…



Μαράσµιος ο τροχίσκος-Marasmius rotula

…σχήµα οµπρέλας



Κρατηρίσκος το «Κέρας της Αµάλθειας»-

Craterellus cornucopioides

…χωνιού



Πανίσκος ο στυπτικός- Panellus stypticus

…ριπιδίου ή βεντάλιας



Καλοκέρας το κολλώδες-Calocera viscosa

…κοραλλιού



Ριζοπώγων ο κιτρινωπός -Rhizopogon luteolus

…βολβού πατάτας



Γαίαστρο το λαγηνόµορφο-Geastrum lageniforme

Αστράκι

…αστεριού



Φελλίνος ο εύφλεκτος - Phellinus ingiarius

…οπλής αλόγου



Κλαβαριάδελφος ο ροπαλόµορφος - Clavariadelphus pistilaris

…ροπάλου



Κύαθος ο κυπελλόµορφος-Cyathus olla

…φωλιάς



Αουρικουλαρίοψη το αυτί του Ιούδα - Αuricularia auricula-judae

…αυτιού



Σχιζόπορη η παράδοξη - Schizopora paradoxa

…λεπτού στρώµατος



Τρεµίσκη η µεσεντερική - Tremella  mesenterica

…ζελατινώδους µάζας



Γαιοπυξίς η ανθρακική - Geopyxis carbonaria

…κυπέλου



Σαρκοσκύφη η κόκκινη - Sarcoscypha coccinea

…λεκάνης



Ελβέλλα η γαλατένια - Helvella lactea

…σέλας



Μορχέλλα η φαγώσιµη - Morchella esculenta

…κυψέλης



Γυροµίτρα η φαγώσιµη - Gyromitra esculenta

…εγκεφάλου



Ξυλάρια η υπόξυλη - Xylaria hypoxylon

…κεράτου



Κόρδυσεψ ο λεπτοκαµωµένος - Cordyceps gracilis

….σπιρτόξυλου



Τούβερ το θερινό - Τuber aestivum

…σφαίρας, βολβού



Είδος

µανιταριού

Ονοµασία Σχήµα ∆ιαστάσεις Χρώµα/Υφή Μυρωδιά Παρατηρήσεις

Παρατηρώ και καταγράφω τα χαρακτηριστικά του µανιταριού…

Το µανιτάρι µπορεί να έχει σχήµα οµπρέλας, χωνιού, ριπιδίου (βεντάλιας), κοραλλιού, οπλής αλόγου, αυτιού, ροπάλου, 

αστεριού, κυπέλου, πιάτου, σέλας, σπιρτόξυλου, εγκέφαλου, κυψέλης, βολβού, πατάτας, κεράτου κ.α.  θηλή ή όχι στο

κέντρο της κεφαλής του µανιταριού., µε λεία ή όχι περίµετρο.

∆ιαστάσεις: µετρούµε τη διάµετρο και το ύψος του καρποσώµατος σε εκατοστά του µέτρου.

Χρώµα/Υφή: περιγράφουµε το χρώµα του καρποσώµατος, αν η επιδερµίδα µεταχρωµατίζεται στο άγγιγµα, ενώ για την

υφή αναφέρουµε αν είναι λεία, ζελατινώδης, τραχιά, αν φέρει νιφάδες ή λέπια, αν είναι τριχωτή κ.τ.λ.

Μυρωδιά: σηµειώνουµε αν η µυρωδιά είναι ευχάριστη, βαριά, δυσάρεστη, ή αποπνικτική. Αν θυµίζει κάτι (π.χ. µέλι, 

τριαντάφυλλο, βερίκοκο, φουντούκι κ.α.) το σηµειώνουµε επίσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Περιγραφή καρποσώµατος
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Πως πολλαπλασιάζονται οι µύκητες;
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1.Σαπροτροφικοί
(τρέφονται αποδοµώντας οργανικές

ενώσεις νεκρών κυττάρων)

2. Παρασιτικοί
(τρέφονται αναπτυσσόµενοι

παρασιτικά πάνω σε ζωντανά φυτά)

3. Μυκορριζικοί

(σχηµατίζουν µυκόρριζα)

Κατηγορίες µακροµυκήτων:

(µε βάση τον τρόπο που παίρνουν τις οργανικές ενώσεις που χρειάζονται για να τραφούν)



H εµφάνιση και ανάπτυξη των µυκήτων εξαρτάται άµεσα από

άλλους οργανισµούς που θα λειτουργήσουν ως ξενιστές ή

υπόστρωµα.

Μπορούν να εµφανιστούν και να ζήσουν…

…πάνω από το έδαφος

…κάτω από το έδαφος

Ποιος είναι ο βιότοπος των µυκήτων;



… σε ξύλο

…σε βρύα…σε πέτρες

…σε φρούτα (αγριόµηλα)



…σε µανιτάρι …σε γαϊδουράγκαθο



…σε γρασίδι

…σε κάρβουνο …σε κέλυφοςβελανιδιού

…σε κέλυφος καστάνου



…σε κισσό …σε κοπριά

…σε κουκουνάρι

…σε άµµο



…σε φύλλα βελανιδιάς

…σε φύλλα οξιάς

…σε έντοµα (ακρίδα)



Με χρήση πεχαµετρικών δεικτών και πεχαµέτρων µετράµε το ph(οξύτητα) δείγµατος εδάφους και µε τα

θερµόµετρα τη θερµοκρασία του εδάφους

.

Η υγρασία του εδάφους εµπειρικά εκτιµάται ως εξής:

Ένα έδαφος είναι:

Κάθυγρο : όταν το ανασηκώνουµε και στάζει νερό χωρίς να το πιέζουµε

Υγρό : όταν το πιέζουµε και αφήνει νερό

Νωπό : όταν το πιέζουµε µε τα δάχτυλα και αφήνει ίχνη υγρασίας

Ξηρό : όταν το πιέζουµε µε τα δάχτυλα και αφήνει ίχνη υγρασίας, αλλά δεν γίνεται σκόνη

Κατάξηρο : όταν το πιέζουµε µε τα δάχτυλα και γίνεται σαν σκόνη

…αφού αποµακρυνθούν οι βελόνες και τα φύλλα στην επιφάνεια του εδάφους, παίρνουµε έδαφος σε βάθος 30 εκατοστών

περίπου και µε βάση την παραπάνω κλίµακα εκτιµούµε την υγρασία του εδάφους.
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Πού αναπτύσσονται τα µανιτάρια;

Η εµφάνιση και η ανάπτυξη των µυκήτων εξαρτάται άµεσα από άλλους οργανισµούς, ζωντανούς ή νεκρούς ή
οργανική ύλη που λειτουργούν ως ξενιστές ή ως υπόστρωµα. 

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

Κατά µήκος της διαδροµής που θα ακολουθήσουµε θα συναντήσουµε διάφορα είδη µανιταριών. Παρατήρησε, 
περίγραψε, µέτρησε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδάφους

τους:

Είδος µανιταριού Ph εδάφους Θερµοκρασία εδάφους Υγρασία εδάφους Υψόµετρο Υπόστρωµα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ



Ποιος είναι ο ρόλος των µυκήτων στο οικοσύστηµα;

Εκτιµάται, πως αν σταµατούσε η διαδικασία της ανακύκλωσης στην οποία τα

µανιτάρια παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, ο πλανήτης Θα µετατρέπονταν σύντοµα σε

ένα απέραντο ζώων και φυτών. 



Ηλιακή ενέργεια

Ο2 CΟ2

Μύκητας: ο µέγας ανακυκλωτής

Νερό
Θρεπτικά συστατικά

Παραγωγοί

Κ α τ α ν α λ ω τ έ ς

Φυτοφάγα ΣαρκοφάγαΚ1 Σαρκοφάγα Κ2

Παραγωγοί : αυτότροφοι οργανισµοί
Καταναλωτές & αποσυνθέτες : 

ετερότροφοι οργανισµοί

Αποσύνθεση πολύπλοκων οργανικών ουσιών…

µύκητες & βακτήρια



συνδεδεµένα κύτταρα

ρίζες µε µυκορριζική
συµβίωση

ρίζες χωρίς µυκορριζική
συµβίωση

Μυκορριζική συµβίωση



Συμβίωση στη φύση

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Το μανιτάρι

προσφέρει

στο δέντρο

Το δέντρο

προσφέρει

στο μανιτάρι

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στην κοινωνία μας; Βρείτε παραδείγματα………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...



Θεωρούνται εξαιρετική τροφή, καθώς περιέχουν αµελητέες ποσότητες λίπους και

σακχάρων, αλλά σηµαντικές ποσότητες φυτικών ινών. Επίσης, έχουν τις ίδιες πρωτεΐνες µε

το κρέας (υψηλής βιολογικής αξίας), χωρίς όµως τις τοξίνες, τα λίπη και τη χοληστερόλη

που βρίσκονται σε αυτό, εποµένως θεωρούνται ιδανικά για τους χορτοφάγους. Αποτελούν

ακόµη, ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να χάσουν βάρος, αφού περιέχουν ελάχιστες

θερµίδες (13 θερµίδες ανά 100 γραµµ.). Το ελάχιστο νάτριο, που βρίσκουµε σε αυτά, τα

κάνει ιδιαίτερα αγαπητά σε όσους είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν διατροφή φτωχή σε

αλάτι. Έχουν την ικανότητα αναχαίτισης καρκινικών όγκων, αντιδιαβητικές ιδιότητες, 

µείωση χοληστερίνης, αντιµετώπιση ορισµένων µορφών υπέρτασης, µείωση των

συµπτωµάτων αναιµίας και τέλος θεωρούνται ελιξίριο µακροζωίας µε αναζωογονητικές

ιδιότητες.  

H H διατροφικήδιατροφική αξίααξία τωντων µανιταριώνµανιταριών



Φαρµακευτικές ιδιότητες των µυκήτων

Εκτεταµένες έρευνες έχουν τεκµηριώσει αξία των µανιταριών στην πρόληψη και

αγωγή ενός αριθµού ασθενειών του ανθρώπου (Wasser et al., 1999)

Η υποχοληστερολαιµική δράση των εδώδιµων µανιταριών Lentinus edodes, 

Auricularria polytricha, Flammulina velutipes, Agaricus bisporus (Kaneda et al., 1966)

Η υποχοληστερολαιµική δράση των εδώδιµων µανιταριών Lentinus edodes, 

Auricularria polytricha, Flammulina velutipes, Agaricus bisporus (Guillamón et al, 2010 

Pleurotus ostreatus (Bobek et al, 1992; 1993;1994;1995;1996;1998;

Yποτασική επίδραση στην πίεση του αίµατος (Kabir 1987;1988;1989,Miyazawa et al, 2008, Wong 

and Chye,2009)

Επίδραση των µανιταριών σε µεταβολικούς δείκτες µε συνέπεια τη δυνητική

µείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων (Guillamón et al., 2010)

Αντιοξειδωτικές ιδιότητες Ganoderma tsugae & G. lucidum (Mao et al., 2005)

Αντιοξειδωτικές και αντιµικροβιακές ιδιότητες Laetiporus sulphureus (Turkoglu et al., 

2007)



Lentinus edodes-Shiitake 

mushroom. Shii tree (Castanopsis 

cuspidate)

φαρµακευτικά και θεραπευτικά

στην Ιαπωνία και Κίνα.

Η δραστική ουσία µε την

ισχυρότερη αντικαρκινική δράση

είναι ο πολυσακχαρίτης Lentinan.

Υψηλή διατροφική αξία, αντιοξειδωτικές και αντιµικροβιακές ιδιότητες Lentinula

edodes (Sorane et al., 2007)

Αντιοξειδωτικές & αντικαρκινικές

ιδιότητες (Lentinus edodes-Shiitake 

mushroom) (Cheung et al., 2003; Kuppusamy et al., 

2009).

Η δραστική ουσία µε την ισχυρότερη

αντικαρκινική δράση είναι ο

πολυσακχαρίτης Lentinan



Φαρµακευτικές ιδιότητες βασιδιοµυκήτων
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Auricularia auricula-judae

Tremella  fuciformis

Tremella  mesenterica

Schizophyllum commune

Fomes fomantarius

Trametes versicolor

Hericium erinaceus

Laetiporus sulphureus

X X X X

XX X X X

X X

X X X X

X X

X X X X X

X X

X X



Φαρµακευτικές ιδιότητες βασιδιοµυκήτων
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Ganoderma lucidum

Lentinus edodes

Pleurotus ostreatus

Flammulina velutipes

Armillaria mellea

Agaricus bisporus

Volvariella volvacea

X X XXX X X XX X

X

X X

X X X X XX X X

X XX X

X X

X X X

X X

X X X X



Τα δυο πιο επικίνδυνα µανιτάρια

της Ελλάδας



κιτρινοκαφέ, κιτρινοπράσινο, κίτρινο, κιτρινολαδί καπέλο

6-12 εκ.,χωρίς γραµµώσεις περιµετρικά

λευκά ελάσµατα

κρεµαστό δαχτυλίδι

ευρύχωρη θήκη

…µυρωδιά αρχικά γλυκιά σαν τριαντάφυλλο, αργότερα βαριά και ενοχλητική

Αµανίτης ο φαλλοειδής-Amanita phalloides



Αµανίτης ο φαλλοειδής-Amanita phalloides

Ζει συνήθως σε δρυοδάση

Ολόλευκα καρποσώµατα: καπέλο, ελάσµατα

Αµανίτης ο ανοιξιάτικος-Amanita verna

πόδι

δαχτυλίδι

θήκη





Τρία γνωστά φαγώσιµα µανιτάρια της Ελλάδας



πορτοκαλί ή πορτοκαλοκόκκινο

καπέλο…

…µε γραµµωτή περίµετρο

…µε κίτρινα ελάσµατα

ευρύχωρη θήκη

κίτρινο πόδι

Αµανίτης ο καισαρικός-Amanita caesarea

Κοκκινούσκα



καπέλο µε λέπια…

…και καφετιά θηλή στην κορυφή

διπλό δαχτυλίδι
τεθλασµένες ζώνες στο πόδι

πυκνά ελάσµατα

Μακρολεπιώτα η ψηλή-Macrolepiota procera

Ζαρκαδίσιο



καρποφορεί στα δάση οξυάς, δρυός και καστανιάς

καπέλο αργιλοκαφετί συνήθως µε ραγάδες

πόδι σαν βαρέλι, εξογκωµένο στη βάση

µε δίχτυ

λευκή σάρκα όταν κόβεται

Βωλίτης ο δικτυωτός-Boletus reticulatus

Βασιλικό



Ορισµένα όµορφα αλλά τοξικά µανιτάρια



κόκκινο καπέλο µε λευκές νιφάδες

λευκό πόδι µε δακτυλίδι

ανάγλυφη εξογκωµένη βάση

Αµανίτης ο µυγοκτόνος-Amanita muscaria



γκρι, γκριζοκαφετί καπέλο µε λευκές

νιφάδες

στενή και κολλητή κυπελόµορφη θήκη

στη βάση του ποδιού

Αµανίτης ο πάνθηρας-Amanita pantherina
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Το µανιτάρι στο µικροσκόπιο…

Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του µανιταριού

Ζωγράφισε όσο πιο καλά µπορείς αυτό που βλέπεις στο µικροσκόπιο…

Αντιστοίχισε µε βελάκια αυτά που βλέπεις στη εικόνα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
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Μανιτάρια και λαϊκή παράδοση

Η λέξη µανιτάρι αποτελεί παραφθορά της λέξης Αµανίτης (αµανίτης-αµανιτάρι-µανιτάρι) και σχετίζεται µε το όρος

Άµανος που βρίσκεται στα παράλια της Ιωνίας (Μικράς Ασίας).

Ανατρέχοντας στην ποντιακή αλλά και στην τοπική λαογραφία, συναντούµε αρκετές αναφορές που

φανερώνουν τη σχέση του λαού µε τα µανιτάρια και τους µύκητες γενικότερα.  Η ύπαρξη άλλωστε, 

δεκάδων λαϊκών ονοµασιών σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, υποδηλώνει τη σχέση των

Ελλήνων µε τα µανιτάρια.

∆ιάβασε τις παρακάτω παροιµίες.

Γνωρίζεις σε ποιες περιπτώσεις και γιατί χρησιµοποιούνται;

Αναζήτησε πληροφορίες ρωτώντας τους γονείς, τη γιαγιά, τον παππού ή τους ντόπιους

κατοίκους της περιοχής…

……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

«Ξεπετάγονται σαν τα µανιτάρια».

«Άσκαφτο, αφύτευτο και αρχοντικό µαγείρεµα».

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

«Σκούφο έχει, κεφάλι όχι. Πόδι έχει, παπούτσι δεν το ΄χει.

Τι είναι; ».

«Φάε χόρτα όσα βρεις, µανιτάρια όσα ξέρεις».
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Μανιτάρια: µια οικονοµική δραστηριότητα του τόπου

Συνέντευξη µε ιδιοκτήτες µανιταροεπιχειρήσεων της περιοχής…

Καληµέρα σας!    Είµαστε η Περιβαλλοντική Οµάδα του Σχολείου……………………………………………..

και παρακολουθούµε το πρόγραµµα «O θαυµαστός µικρόκοσµος των µανιταριών» ου Κ.Π.Ε. Γρεβενών. 

Θα θέλαµε να σας ρωτήσουµε…

1. Πως ονοµάζεται η επιχείρησή σας και πότε δηµιουργήθηκε;

……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

2. Ποια είναι τα προϊόντα που πουλάτε;
……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

3. Ποια περίοδο υπάρχει µεγαλύτερη κίνηση;

……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

4. Ποια είδη µανιταριών µαζεύετε; Από ποιες περιοχές;

……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
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6. Παρασκευάζετε τα προϊόντα µόνοι σας;

……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

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

……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

8. Ποιο είναι το αγαπηµένο προϊόν των πελατών;

……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

9. Οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα σας ποιας ηλικίας είναι;

Από ποιες περιοχές;

……………………….………………………………………………………

….........................................................................…….………………...

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
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Μανιταροµαγειρέµατα

Μανιταρόσουπα *

ΥΛΙΚΑ:

1 κιλό µανιτάρια διάφορα, άγρια του δάσους ή καλλιέργειας

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

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Καθαρίζουµε και πλένουµε τα µανιτάρια προσεκτικά. Τα κόβουµε σε µικρά κοµµατάκια και τα βάζουµε στην κατσαρόλα

µε το βούτυρο.  Σοτάρουµε ελαφρώς, ανακατεύοντας προσεκτικά χωρίς να διαλύσουµε τα µανιτάρια.

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

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

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

λεµόνι.

∆ίνονται τα παρακάτω υλικά:

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

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

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

* Η συνταγή είναι από το βιβλίο «Μανιτάρια από το ∆άσος στην κουζίνα» της ∆ήµητρας Βέργου-Ευαγγελοπούλου



…µαζεύουµε για τροφή µόνο τα είδη που

γνωρίζουµε µε απόλυτη βεβαιότητα



Επίσης προέχει … η προστασία των µυκήτων και τελικά η προστασία των

βιοτόπων και του περιβάλλοντος γενικότερα. Πρώτιστο ζητούµενο αποτελεί η

αειφορία που απαιτεί σεβασµό τόσο των µανιταριών όσο και των

οικοσυστηµάτων στα οποία φιλοξενούνται. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ύπαρξη

σχετικής νοµοθεσίας και τη καλλιέργεια σχετικής νοοτροπίας που θα καθορίζουν

το πώς συλλέγουµε τα µανιτάρια, πόσα µανιτάρια συλλέγουµε, ποια µανιτάρια

συλλέγουµε και σε ποιο στάδιο της ανάπτυξής τους τα συλλέγουµε. 



Βασικές αρχές για τη συλλογή των µανιταριών:

∆ΕΝ πειραµατιζόµαστε µε

εµπειρικές αρχές. 

Συλλέγουµε µόνο τα είδη

για τα οποία είµαστε βέβαιοι

Συλλέγουµε ώριµα

µανιτάρια, αποκολλώντας

τη βάση µε προσοχή, 

τοποθετούµε σε καλάθι

∆ΕΝ τοποθετούµε µαζί

εδώδιµα και αµφιβόλου

εδωδιµότητας µανιτάρια



Τα µανιτάρια προσφέρουν την ευκαιρία στο σύγχρονο άνθρωπο:

Να πλησιάσει τη φύση µε σεβασµό

Να ανακαλύψει τα µυστικά της

Να εκτιµήσει και να προστατέψει το δάσος και το περιβάλλον γενικότερα

Τα µανιτάρια στη µακρά πορεία συνεξέλιξής τους µε φυτά, φύκη, ζωικά είδη έχουν

αναπτύξει στρατηγικές προσαρµογής και επιβίωσης διδάσκοντας και υποδεικνύοντας

στον σύγχρονο άνθρωπο δύο συµπεριφορές κλειδιά:

την ανακύκλωση και

τη συµβίωση



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !



Ευχαριστούµε θερµά το Γιώργο Κωνσταντινίδη για την παραχώρηση χρήσης των φωτογραφιών των διαφανειών 13 έως 18, 20 έως
33,35,42, 52 έως 59, 66,67,69,70,71,73έως 78.

Βιβλιογραφία-Πηγές

Κελτεµλίδης ∆.,Τα Μανιτάρια του βουνού και του κάµπου,εκδ.Ψύχαλου

Κελτεµλίδης ∆.,Τα φαρµακευτικά µανιτάρια και οι θεραπευτικές τους χρήσεις,εκδ.Ψύχαλου

Κελτεµλίδης ∆.,Τα µυστικά της ζωής των µανιταριών,εκδ.Ψύχαλου

Κωνσταντινίδης Γιώργος, Μανιτάρια ένας παραµυθένιος µικρόκοσµος εκδ. ΚΑΠΟΝ

∆ιαδίκτυο

http://en.wikipedia.org/wiki/Fungus

http://tolweb.org/fungi

www.ucmp.berkeley.edu/fungi/fungi

www.fungi.com

www.backyardnature.net/f/2fungi

www.backyardnature.net/f/2fungi

herbarium.usu.edu/fungi/FunFacts 

www.perspective.com/nature/fungi

www.microbeworld.org/microbes/fungi

www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookDiversity

www.zephyrus.co.uk/funguskingdom

www.mykoweb.com

www.youtube.com/watch 

www.cs.man.ac.uk/~cornell/eFungi

hcs.osu.edu/hcs300/fungi

www.fungi4schools.org

www.palaeos.com/Fungi/default

www.world-of-fungi.org

http://members.fortunecity.com/agreeve/funguscol.htm

http://www.best-of-web.com/search_term_pages/fungi.html


