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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 1

Γνωριµία µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς

1. Τι είναι Εθνικός ∆ρυµός; Ανακοίνωσε στην τάξη µε λέξεις ή µικρές εκφράσεις τις πρώ-
τες ιδέες που σου έρχονται στο µυαλό. Ένας µαθητής µπορεί να γράφει στον πίνακα
τις ιδέες που ακούγονται. Συζητήστε στην τάξη όλες τις ιδέες. ∆ιαµόρφωσε, αξιοποιώ-
ντας τις ιδέες που θεωρείς κατάλληλες, έναν ορισµό για τον Εθνικό ∆ρυµό. 

2. Σκέψου έναν Εθνικό ∆ρυµό που έχεις  επισκεφτεί. ∆ώσε µία σύντοµη περιγραφή και
µίλησε για την εµπειρία σου στην τάξη.

3. Μελέτησε το κείµενο «Προστατευόµενες Περιοχές, Εθνικοί ∆ρυµοί και Φορείς ∆ιαχείρισης».

• Σκέψου τον ορισµό για τους Εθνικούς ∆ρυµούς, όπως αναφέρεται στο κείµενο. 
Τροποποίησε τον ορισµό που έδωσες στη δραστηριότητα 1, εάν χρειάζεται.

• Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη τους λόγους για τους οποίους δηµιουργή-
θηκε ο θεσµός των «Προστατευόµενων Περιοχών». 

• Αναζητήστε στο ∆ιαδίκτυο τις κατηγορίες των Προστατευόµενων Περιοχών στην Ελλά-
δα. Συζητήστε στην τάξη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν κάθε κατηγορία
από τις υπόλοιπες.
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Προστατευόµενες περιοχές, Εθνικοί ∆ρυµοί και Φορείς ∆ιαχείρισης

• Με τον όρο «Προστατευόµενες Περιοχές» χαρακτηρίζονται χερσαίες, υδάτινες ή
µικτού χαρακτήρα περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του
τοπίου, τα οποία αποτελούν αντικείµενα προστασίας και διατήρησης λόγω της οικο-
λογικής, γεωµορφολογικής, βιολογικής, επιστηµονικής ή αισθητικής σηµασίας τους. 

• Οι Εθνικοί ∆ρυµοί είναι Προστατευόµενες Περιοχές, στις οποίες κυριαρχούν εκτά-
σεις δασικού χαρακτήρα µε ιδιαίτερο οικολογικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον.
Στην Ελλάδα, υπάρχουν  10 Εθνικοί ∆ρυµοί. Ο πρώτος Εθνικός ∆ρυµός στην Ελλά-
δα, ο «Εθνικός ∆ρυµός Ολύµπου» ιδρύθηκε το 1938 στο µυθικό βουνό, τον Όλυ-
µπο. 

• Μία άλλη κατηγορία Προστατευόµενων Περιοχών είναι τα Εθνικά Πάρκα. Όταν το
Εθνικό Πάρκο ή µεγάλο τµήµα του καταλαµβάνει εκτάσεις δασικού χαρακτήρα µπο-
ρεί να χαρακτηρίζεται ως «Εθνικός ∆ρυµός». Ανάλογα, όταν το Εθνικό Πάρκο κατα-
λαµβάνει θαλάσσιες περιοχές µπορεί να χαρακτηριστεί ως «Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο». 

• Η πρώτη συντονισµένη ενέργεια για την κατοχύρωση του θεσµού των Προστατευ-
όµενων Περιοχών σε παγκόσµιο επίπεδο, ήταν η ανακήρυξη του Εθνικού Πάρκου
στο Yellowstone των ΗΠΑ, το 1872. Το παράδειγµα του Yellowstone ακολούθησαν
στη συνέχεια πολλές χώρες και τα Εθνικά Πάρκα καταγράφηκαν στη συνείδηση
του κοινού ως πολύτιµα στοιχεία για την προστασία της φύσης.

• Ο αριθµός των Προστατευόµενων Περιοχών αυξάνει µε γρήγορους ρυθµούς, ιδι-
αίτερα τα τελευταία χρόνια. Στα µέσα του 20ου αιώνα οι περιοχές που κηρύχθη-
καν Εθνικά Πάρκα (ή µε άλλη ονοµασία, π.χ. Εθνικοί ∆ρυµοί, Υγρότοποι, Αισθητι-
κά ∆άση, Μνηµεία της Φύσης κ.λπ.) ήταν 2.000 σε όλο τον κόσµο. Σήµερα φτά-
νουν τις 10.000 µε συνολική έκταση 10 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα.

• Οι Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών είναι πρόσφατος
θεσµός στην Ελλάδα και µέχρι στιγµής έχουν ιδρυθεί 27 Φορείς ∆ια-
χείρισης σε ισάριθµες Προστατευόµενες Περιοχές. Βασική αρµοδιότη-
τα των Φορέων ∆ιαχείρισης είναι η διοίκηση και η διαχείριση της
περιοχής ευθύνης τους καθώς και η προστασία και η ανάδειξη των
ιδιαιτεροτήτων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η Περιβαλ-
λοντική Εκπαίδευση του πληθυσµού σε θέµατα των περιοχών ευθύνης
τους αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό έργο των Φορέων ∆ιαχείρισης.

™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÓÙ› ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «∂ıÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ» (Nationa l Park) Ô˘ Â›¯Â
ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô fiÚÔ˜ «∂ıÓÈÎfi˜ ¢Ú˘-
Ìfi˜», ‰ÈfiÙÈ ıÂˆÚ‹ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ ·Í›Â˜ ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË È‰È·›ÙÂ-
ÚË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi ¯ÒÚÔ, ÛÂ ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Úı¤Ó·˜ Ê‡ÛË˜. √ fiÚÔ˜ «‰Ú˘Ìfi˜» ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ·
¤ÓÓÔÈ· (‰¿ÛÔ˜ ‰Ú˘ÒÓ) Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «Û‡‰ÂÓ‰ÚÔ˜ ÙfiÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ ¿ÁÚÈ· ‚Ï¿-
ÛÙËÛË».
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4. Στο χάρτη απεικονίζεται η θέση των 10 Εθνικών ∆ρυµών της Ελλάδας. ∆ιάβασε στο
συµπληρωµατικό υλικό µερικές πληροφορίες για τον καθένα. Σε ποιούς Εθνικούς ∆ρυ-
µούς έχουν ιδρυθεί Φορείς ∆ιαχείρισης;

Εθνικοί ∆ρυµοί Εµβαδόν (εκτάρια) 

1 Εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών 19.470

2 Εθνικός ∆ρυµός Ολύµπου 3.988

3 Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου 6.927

4 Εθνικός ∆ρυµός Βίκου - Αώου 12.600

5 Εθνικός ∆ρυµός Οίτης 7.210

6 Εθνικός ∆ρυµός Παρνασσού 3.513

7 Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας 3.812

8 Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου 3.500

9 Εθνικός ∆ρυµός Αίνου 2.862

10 Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς 4.850 
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™ÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎÔ‡˜ ¢Ú˘ÌÔ‡˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÂ˜ ˙ÒÓÂ˜ ‚Ï¿ÛÙËÛË˜ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË:
ÌÂÛÔÁÂÈ·Î¿ Ì·Î›, Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¿ÛË, ‰¿ÛË „˘¯Úfi‚ÈˆÓ ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ, ·ÏÈÎ¿ ÏÈ‚¿‰È·, ÔÒ‰ÂÈ˜ Ê˘ÙÔÎÔÈÓˆ-
Ó›Â˜ ‚Ú·¯ˆ‰ÒÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ Î·È ¯·Ú·‰ÚÒÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·Ú·ÔÙ¿ÌÈÂ˜ Ê˘ÙÔÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¢Ú˘ÌÔ‡˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÁÚÔÙÔÈÎ¿ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó Ê˘Ù¿ Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜
∂ıÓÈÎÔ‡˜ ¢Ú˘ÌÔ‡˜ Î·È Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÏÏ¿ Â›‰Ë ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ê·ÚÌ·-
ÎÂ˘ÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ.  

∂›ÛË˜ ÛÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎÔ‡˜ ¢Ú˘ÌÔ‡˜ ˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË˜ ÛËÌ·Û›·˜ ıËÏ·ÛÙÈÎ¿, fiˆ˜  ÔÈ ·ÚÎÔ‡‰Â˜, ÔÈ Ï‡ÎÔÈ, Ù·
·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘Ó·, ÔÈ ·ÁÚÈfiÁ·ÙÔÈ ÂÓÒ ÔÈ ∂ıÓÈÎÔ› ¢Ú˘ÌÔ› ÌÂ ˘ÁÚÔÙÔÈÎ¿ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó Û¿-
ÓÈ· Â›‰Ë „·ÚÈÒÓ. √ ÂÈÛÎ¤ÙË˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ·Ú·ÎÙÈÎ¿ Ô˘ÏÈ¿, fiˆ˜ ¯Ú˘Û·ÂÙÔ‡˜,
Á˘·ÂÙÔ‡˜, ÛÙ·˘Ú·ÂÙÔ‡˜, ÛÈ˙·ÂÙÔ‡˜, Á‡Â˜, fiÚÓÈ·, ÁÂÚ¿ÎÈ· Î·ıÒ˜ Î·È ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ‰·Ûfi‚È· Â›‰Ë
Ô˘ÏÈÒÓ, fiˆ˜ Ô ‰Ú˘ÔÎÔÏ¿ÙË˜.   

∂ÈÏ¤ÔÓ ÔÏÏÔ› ∂ıÓÈÎÔ› ¢Ú˘ÌÔ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÁÂˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi, ÁÂˆÏÔÁÈÎfi Î·È ·Ï·ÈÔÓÙÔ-
ÏÔÁÈÎfi  ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, ÏfiÁˆ ÙË˜ ‡·ÚÍË˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÒÓ ÛËÏ·›ˆÓ Î·È ‚Ú·¯ˆ‰ÒÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ, ·ÔÏÈıˆ-
Ì¿ÙˆÓ Î·È ·Ú¯·›ˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ. ÕÏÏÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÌÂ  ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›·.
™ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÂÚ›Á˘ÚÔ Î¿ÔÈˆÓ ¢Ú˘ÌÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ¯ˆÚÈ¿ ·Ú·-
‰ÔÛÈ·Î‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜.  ™ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó  ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·. 

5. Θα ήθελες να επισκεφτείς έναν Εθνικό ∆ρυµό µαζί µε τους συµµαθητές σου; Γράψε 
2-3 λόγους που να δικαιολογούν την απάντησή σου.
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√È ∂ıÓÈÎÔ› ¢Ú˘ÌÔ› ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ¤ÌÓÂ˘ÛË˜ ÛÂ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÁÏ‡ÙÂ˜,
ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜, ÔÈËÙ¤˜ Î·È Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˘¤ÚÔ¯· ¤ÚÁ·
·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎÔ‡˜ ¢Ú˘ÌÔ‡˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ
Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÒÛÂÈ ÛÔ˘‰·›· ÏÂ˘ÎÒÌ·Ù·.  ∂›ÛË˜ ÔÈ ∂ıÓÈÎÔ› ¢Ú˘ÌÔ› Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
Ì˘ıÔÏÔÁ›· (Ô ŸÏ˘ÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ë Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ 12 ıÂÒÓ) Î·È ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›· (Ì‡ıÔÈ, ıÚ‡ÏÔÈ, ·Ú·‰fi-
ÛÂÈ˜). 

6. Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα να αναζητήσει πληροφορίες για τους Εθνικούς ∆ρυ-
µούς της Ελλάδας σε διάφορες  µορφές Τέχνης, π.χ. η 1η οµάδα να αναλάβει το θέµα:
«Φωτογράφοι και Εθνικοί ∆ρυµοί», η 2η «Οι Εθνικοί ∆ρυµοί στη λογοτεχνία και την ποί-
ηση», η 3η «Οι Εθνικοί ∆ρυµοί στη ζωγραφική», η 4η «Οι Εθνικοί ∆ρυµοί  στη Μουσι-
κή», η 5η «Οι Εθνικοί ∆ρυµοί στην ελληνική µυθολογία» κ.ά. 

• Παρουσιάστε τις εργασίες σας στην τάξη µε έναν πρωτότυπο τρόπο. 

• Οργανώστε µια γιορτή µε απαγγελίες ποιηµάτων, τραγούδια, παραµύθια, παροιµίες και
αινίγµατα από τις περιοχές της Ελλάδας που έχουν χαρακτηριστεί «Εθνικοί ∆ρυµοί».
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 2

Άνθρωπος και Εθνικοί ∆ρυµοί

Πληροφορίες
Οι Εθνικοί ∆ρυµοί αποτελούνται από τον πυρήνα και την περιφερειακή ζώνη έκτασης του-
λάχιστον ίσης µε το πυρήνα. Ο πυρήνας, έχει έκταση µεγαλύτερη των 1.500 εκταρίων
(15.000 στρεµµάτων). Μικρότερη έκταση µπορούν να έχουν µόνο οι Εθνικοί ∆ρυµοί που
ιδρύονται στα νησιά. Ο πυρήνας κάθε Εθνικού ∆ρυµού αποτελεί την περιοχή απόλυτης προ-
στασίας, στην οποία επιβάλλονται αυστηρές απαγορεύσεις στην ανάπτυξη ή εκµετάλλευση,
όπως π.χ. ανόρυξη και εκµετάλλευση λατοµείων, ανασκαφές, τοποθέτηση διαφηµιστικών πινα-
κίδων, βιοµηχανικές δραστηριότητες, κατασκευή κτισµάτων, γεωργική και δασοπονική εκµε-
τάλλευση, βοσκή, κυνήγι, ψάρεµα. 

Στην περιφερειακή ζώνη όλες οι δραστηριότητες ελέγχονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες,
ώστε να µην έχουν αρνητική επίδραση στον πυρήνα. Επίσης κάθε εκµετάλλευση οργανώνε-
ται µε τρόπο που να συµµετέχει στην επίτευξη των στόχων ίδρυσης του Εθνικού ∆ρυµού.
Η ζώνη αυτή µπορεί και να παραλείπεται εφόσον επιτυγχάνεται µε άλλα µέσα η πλήρης
προστασία του πυρήνα του Εθνικού ∆ρυµού. Κάθε Εθνικός ∆ρυµός έχει το δικό του ∆ια-
χειριστικό Σχέδιο και Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας.

1. Στον πίνακα αναγράφονται εννέα από τις αξίες των Εθνικών ∆ρυµών. Συζητήστε στην οµάδα
σας και διαµορφώστε µικρά κείµενα στα οποία να περιγράφετε το περιεχόµενο κάθε αξίας. 

Αξίες Περιγραφή

Οικολογική

Φυσιολατρική

Επιστηµονική

Εκπαιδευτική

Πολιτιστική

Υλοτοµική

Αισθητική

Αντιπληµµυρική

Αντιδιαβρωτική
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2. Σύµφωνα µε τις εννέα αυτές αξίες των Εθνικών ∆ρυµών δικαιολόγησε ποιες από τις
εναλλακτικές µορφές τουρισµού µπορούν να αναπτυχθούν σε µια περιοχή, στην οποία
υπάρχει Εθνικός ∆ρυµός.

∆È Â›Ó·È ·ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË;

• ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ·ÂÈÊfiÚÔ˜ fiÙ·Ó ÈÎ·ÓÔÔÈÂ› ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÈ˜ ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜. 

Πηγή: WCED (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press

• ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ·ÂÈÊfiÚÔ˜ fiÙ·Ó ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ
Ë Ê¤ÚÔ˘Û· ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹. 

Πηγή: IUCN/UNEP/WWF (1991). Caring for the Earth: A strategy for Sustainable Living. Gland, Switzerland: IUCN/UNEP/WWF

Πηγή: Το ΒΗΜΑ on line. Κυριακή 9 Μαρτίου 1997 - Αρ. Φύλλου 12419
(tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=12419&m=A40&aa=1 - 28k -)

Η Ελλάδα υπολείπεται ακόµη κατά πολύ στα θέµατα
προστασίας και αξιοποίησης της προικισµένης φύσης

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ

Οι εθνικοί δρυµοί βρίσκονται στο έλεος
 της λαθροθηρίας,

της λαθροϋλοτοµίας και των καταπατη
τών

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κοινωνικός τουρισµός

Αγροτοτουρισµός

Τουρισµός τρίτης ηλικίας

Αθλητικός τουρισµός 

Θαλάσσιος τουρισµός

Οικολογικός τουρισµός 

Τουρισµός υγείας και φυσικής ζωής

Ιαµατικός τουρισµός

Συνεδριακός τουρισµός

Χειµερινός τουρισµός 

Τουρισµός περιπέτειας

Θρησκευτικός τουρισµός

Ορεινός τουρισµός

Εκθεσιακός τουρισµός

Πολιτιστικός τουρισµός

Επαγγελµατικός τουρισµός
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3. Οι Εθνικοί ∆ρυµοί απειλούνται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες που επιφέρουν
σηµαντικές διαταραχές και δηµιουργούν περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ορισµένες από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Συζητήστε στην
οµάδα σας και στην τάξη:

• τους δύο ορισµούς για την αειφόρο ανάπτυξη. Ποια είναι η µεταξύ τους σχέση;

• τις διαταραχές που επιφέρουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στους Εθνικούς ∆ρυµούς.  

• τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία και την αειφόρο διαχείριση των Εθνι-
κών ∆ρυµών. 

• Συµπληρώστε τον πίνακα µε τις απόψεις που διαµορφώσατε µετά τη συζήτηση.

Ανθρώπινες δραστηριότητες που ∆ιαταραχές Προστασία και 
απειλούν τους Εθνικούς ∆ρυµούς και προβλήµατα αειφόρος διαχείριση

Η κατασκευή κτισµάτων 

Η βόσκηση και η υπερβόσκηση

Το παράνοµο κυνήγι

Το παράνοµο κόψιµο 
των δέντρων

Η ρύπανση

Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη 
τουριστικών δραστηριοτήτων 

Η εισαγωγή ξενικών ειδών 
στο φυσικό οικοσύστηµα

Η γεωργική και δασοπονική 
εκµετάλλευση 

Οι κεραίες τηλεόρασης
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4. Συζητήστε µε την οµάδα σας τι θα κάνετε στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Περπατάτε σε έναν Εθνικό ∆ρυµό και...

• αντιλαµβάνεστε έναν επισκέπτη να κόβει λουλούδια.

• βλέπετε µια οικογένεια να φεύγει αφήνοντας άδεια µπουκάλια από νερό.

• ξαφνικά ξεπροβάλλουν γίδια και ορµούν στα φυτά που µόλις φωτογραφήσατε.

• µία οµάδα παιδιών µαζεύει ξύλα και ανάβει µια µικρή φωτιά.

• µία οµάδα επισκεπτών διασκεδάζει φωνάζοντας και γελώντας δυνατά.

Να γράψετε τις ενέργειές σας στο σηµειωµατάριό σας.

5. Στο συµπληρωµατικό υλικό θα βρεις διάφορους οργανισµούς που ασχολούνται άµεσα ή
έµµεσα µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς στην Ελλάδα. Επιλέξτε πέντε από αυτούς.  Αναζητή-
στε µε την οµάδα σας πληροφορίες για το έργο τους. Γράψε την άποψή σου για τη
συµβολή τους στην προστασία και την αειφόρο διαχείριση των Εθνικών ∆ρυµών.
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 3

Μια πρώτη µατιά στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου
Η οροσειρά του Αίνου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τµήµα της Κεφαλονιάς και έχει κατεύ-
θυνση ΝΑ προς Β∆. Έχει συνολικό µήκος10 χιλιόµετρα. Η ψηλότερη κορυφή είναι ο Μέγας
Σωρός (1.628 µ.). Οι Κεφαλονίτες αποκαλούν τον Αίνο «Μεγάλο Βουνό» διότι είναι το ψηλό-
τερο βουνό της Κεφαλονιάς και των Ιόνιων Νησιών. 

Ο Εθνικός ∆ρυµός Αίνου ιδρύθηκε το 1962 και αποτελείται από δύο ξεχωριστά τµήµατα: τον
κύριο ορεινό όγκο του Αίνου, έκτασης 23.160 στρεµµάτων και το Ρούδι, ύψους 1.125 µ., που
βρίσκεται βορειοδυτικά του Αίνου και έχει έκταση 5.460 στρέµµατα. Ο ∆ρυµός έχει συνολι-
κή έκταση 28.620 στρέµµατα και είναι ο µικρότερος Εθνικός ∆ρυµός στην Ελλάδα. Ο κυριό-
τερος σκοπός της ίδρυσης του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου ήταν η διαφύλαξη της Κεφαλληνιακής
ελάτης (Abies cephalonica) και άλλων χλωριδικών ιδιαιτεροτήτων, όπως είναι τα ενδηµικά φυτά
και οι σχηµατισµοί µακίας βλάστησης. 

«...ο εν λόγω ∆ρυµός, που επεκτείνεται σε γεωγραφικό µήκος 20 µοίρες και 38' και 20
µοίρες 44' ανατολικά του Γκρίνουιτς και σε γεωγραφικό πλάτος 38 µοίρες 06' και 38
µοίρες 10' βόρεια, αποτελείται από δύο τµήµατα, σαφώς διαχωριζόµενα δια του αυχένα
Άγιος Ελευθέριος: του τµήµατος (κύριος Εθνικός ∆ρυµός) υπό την ονοµασία 'Αίνος' ή
Μεγάλο Βουνό έκτασης 23.160 στρ. και του τµήµατος «Ρούδι» έκτασης 5.460 στρ.».

Γενική Γραµµατεία ∆ασών & Φυσικού Περιβάλλοντος-∆/νση ∆ασών Κεφαλληνίας (1996). Γενικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο Εθνικού
∆ρυµού Αίνου 

1. Μελέτησε τα αποσπάσµατα από τα κείµενα των αρχαίων συγγραφέων. Συζητήστε στην
τάξη ποιες πληροφορίες σας δίνουν για τον Αίνο. Σύµφωνα µε αυτές τις πληροφορίες,
αν βρισκόσαστε στον Αίνο, τι θα προσπαθούσατε να βρείτε και γιατί; 
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Αυτή [η Κεφαλληνία] δ' εστίν ορεινή µέγιστο δ' όρος εν αυτή εν ω ∆ιός Αινησίου ιερόν...
Στράβων 456

Έστι γαρ Αίνος όρος της Κεφαλληνίας, όπου Αινησίου ∆ιός ιερόν εστίν, ου µνηµονεύει
Λέων εν Περίπλω και Τιµοσθένης εν τοις Λιµέσιν.
Απολλώνιος ο Ρόδιος Β' 297

™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∞›ÓÔ˘ ÛÙ· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞›ÓÂÈÔ˘ ‹ ∞ÈÓ‹ÛÈÔ˘ ¢›·, fiÔ˘ ·ÓÒ-
Ù·ÙÔÈ ÈÂÚÂ›˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ı˘Û›Â˜. ŸÔÈÔ˜ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∞›ÓÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈÎ¿, Î¿Ùˆ
ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚Ï¤ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Ô˘ Ï¤ÁÂÙ·È ¢›·˜. ™ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ·˘Ùfi Ù· ·Ú¯·›· ¯Úfi-
ÓÈ·  ˘‹Ú¯Â ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ Ó·fi˜, ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙˆÓ ıÂÒÓ. ŸÙ·Ó ÔÈ ÈÂÚÂ›˜ Ô˘ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ı˘Û›Â˜, Ô Î·Ófi˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÔÚ·Ùfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚÂ›˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘
∞›ÓÔ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÈÂÚÂ›˜ ÛÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ¿Ú¯È˙·Ó ÙÈ˜ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ÌfiÏÈ˜ ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ˘˜
Î·ÓÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi ÛÙÔÓ ∞›ÓÔ.

Πηγή: Βασάλα, Π. (1986). (Επιµ.). Αίνος-Εθνικός ∆ρυµός. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των µαθητών της 
Α΄ τάξης του Γυµνασίου Κεραµειών Ν. Κεφαλληνίας. Αθήνα: Τυπογραφείο Καραβία

2. Να συζητήσετε στην οµάδα σας και να εξηγήσετε γιατί ο αρχαίος ναός στην κορυφή
του Αίνου ήταν αφιερωµένος στο ∆ία.
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3. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι στην Αρχαία Ελλάδα, έξω από το ναό του ∆ία στον Αίνο, τη
στιγµή που οι ανώτατοι ιερείς προσφέρουν θυσίες στο βωµό του ∆ία. Ζωγράφισε το
βουνό, το βωµό του ∆ία, το νησάκι ∆ίας και τους καπνούς από τις θυσίες. 

4. Από πού πήρε το όνοµά του ο Αίνος; Συζητήστε στην οµάδα σας και δώστε µια δική
σας ερµηνεία, χρησιµοποιώντας τις γνώσεις και τη φαντασία σας! Σηµειώστε τις απα-
ντήσεις που ακούγονται.

5. Πλήθος θρύλων και παραδόσεων για φοβερούς δράκοντες που έτρωγαν ανθρώπους και
ζώα συνδέονται µε το Μεγάλο Βουνό. ∆ιάβασε µερικές από αυτές.

Στο δάσος του Άγιου Νικόλα, στο Ανεµοδούρι, στη ρίζα του βουνού Έλατου, ήταν ένας φοβε-
ρός δράκοντας, πώτρωγε ανθρώπους και ζώα! Ήταν χοντρός σα δυο βόδια και µακρύς πολ-
λές πήχες. Είχε και δυο φτερούγες! Εξ αιτίας αυτού κανένας δεν τολµούσε να πάει στην εκκλη-
σιά του Άγιου Νικόλα! Μόνο ευρέθη ένας, που ήταν πολύ παλληκάρι, και πήγε και πάλεψε µε
το δράκοντα και τον εσκότωσε! Και το σώµα του [του δράκοντα] το έφεραν και το έκαψαν
µπροστά στην εκκλησιά του  Άγιου Νικόλα. Σ΄ εκείνον που το σκότωσε η Κυβέρνηση του χάρι-
σε όλο το δάσος δυτικά του Έλατου και το έχει ως τώρα η φαµίλια του.

Πηγή: Τζουγανάτος, ∆. Ν. (1978). Ο δράκοντας του Αίνου. Κεφαλονίτικη Πρόοδος. 73-74, σελ. 11-18
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Η περιοχή Φαγιά, σύµφωνα µε την παράδοση,
πήρε το όνοµά της από ένα θηρίο, θηρίο
άγριο και µοναδικό, όπως το αποκαλού-
σαν οι ντόπιοι. Το θηρίο αυτό κατασπά-
ραζε όλα τα ζώα που πήγαιναν εκεί.
Ίσως έτρωγε και ανθρώπους. Έµοιαζε
µε τεράστιο φίδι και είχε γίνει ο
φόβος και ο τρόµος των κατοίκων
της περιοχής. ∆ύο γενναία αδέλφια,
οι Λουκίσσα από το Κάστρο αποφά-
σισαν να το σκοτώσουν. Πήραν
την ευλογία και τις ευχές του
ιερέα και του λαού και ξεκίνησαν.
Ο ένας αδελφός φόρεσε ένα
δέρµα από ζώο και πάνω κάρφω-
σε ξυράφια και άλλα αιχµηρά αντικείµε-
να. Στο χέρι του κρατούσε ένα σπαθί. Ο
άλλος πήρε µαζί του ένα τσεκούρι. Το
φοβερό θεριό κατάπιε τον πρώτο αδελφό
Λουκίσσα. Τα ξυράφια όµως και το σπαθί
που κρατούσε, του τρύπησαν την κοιλιά. Ο
άλλος άρχισε να χτυπάει δυνατά το θεριό µε το τσε-
κούρι στο κεφάλι και κατάφερε να το σκοτώσει. Όταν το έµαθαν οι κάτοικοι έτρεξαν και τον
βοήθησαν και έβγαλαν πεθαµένο βέβαια, από την κοιλιά του θεριού τον αδελφό του. Η περι-
ουσία ανατολικά του Αγίου Νικολάου µέχρι τα Σιµωτάτα και δυτικά του αγίου Νικολάου µέχρι
το Φαγιά δόθηκε σαν δώρο για τη γενναιότητά του και το καλό που έκαµε στο Λουκίσσα. 

Την ιστορία αυτή διηγήθηκε η Χ. Μιχαλάτου το έτος 1985, στον τότε µαθητή της Α' τάξης Γυµνασίου Κεραµειών Γεράσιµο

Μιχαλάτο. Το 1985 η Χ. Μιχαλάτου ήταν 60 χρόνων.

Πηγή: Βασάλα, Π. (1986). (Επιµ.). Αίνος-Εθνικός ∆ρυµός. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των µαθητών της Α΄ τάξης

του Γυµνασίου Κεραµειών Ν. Κεφαλληνίας. Αθήνα: Τυπογραφείο Καραβία.

Τα χρόνια εκείνα οι φτωχοί αγρότες πήγαιναν στο Μεγάλο Βουνό και έκοβαν έλατα µικρά και
µεγάλα.  Τα έκαναν τάβλες και άλλα ξύλινα εργαλεία, χρήσιµα στην καθηµερινή ζωή, ακόµα
και σκάλες για να µαζεύουν τις ελιές. Μια µέρα ένας µε το όνοµα Ροκάνης, καθώς πελε-
κούσε τα ξύλα των ελάτων άκουσε δυνατά σφυρίγµατα. Στάθηκε και τι να δει! Ένα φίδι θεριό,
ερχόταν καταπάνω του. ∆εν έχασε καιρό του δίνει µια δυνατή τσεκουριά και το σκοτώνει. 

Την ιστορία αυτή διηγήθηκε η Α. Μιχαλάτου από τα Βλαχάτα Κεφαλληνίας το έτος 1985, στην τότε µαθήτρια της  Α' τάξης

Γυµνασίου Κεραµειών Μαρίνα Μιχαλάτου. Το 1985 η Α. Μιχαλάτου ήταν 73 χρόνων.

Πηγή: Βασάλα, Π. (1986). (Επιµ.). Αίνος-Εθνικός ∆ρυµός. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των µαθητών της Α΄ τάξης

του Γυµνασίου Κεραµειών Ν. Κεφαλληνίας. Αθήνα: Τυπογραφείο Καραβία.

Το Μοναστήρι στα Σίσια είχε κοπάδια από γίδια, που βοσκούσαν στις πλαγιές του Αίνου. Κάθε
δυο-τρεις µέρες χανόταν κι από ένα γίδι. Ο µισθωτός τσοπάνης ανέβηκε µια µέρα σ΄ ένα
έλατο, να δει τι συµβαίνει. Ξαφνικά βλέπει ένα τεράστιο φίδι να καταπίνει ένα γίδι. Τρέχει και
το λέει στους ιεροµόναχους και στους καλόγερους του µοναστηριού, που αµέσως, µόλις το
έµαθαν, άρχισαν τις παρακλήσεις στην Παναγία ζητώντας της να σταµατήσει το κακό. Την άλλη
µέρα δυο µεγάλοι αετοί πέρασαν πάνω από το Μοναστήρι και συνέχισαν το δρόµο τους προς
το Μεγάλο Βουνό. Την ώρα που το θεριό κατασπάραζε το γίδι, όρµησαν οι αετοί και το σκό-
τωσαν. Πέταξαν γρήγορα-γρήγορα και πήγαν στις πηγές του Μοναστηριού, για να πλύνουν το
ράµφος τους από το δηλητήριο του φιδιού. Ο ένας αετός κατάφερε και έπλυνε το ράµφος
του. Ο άλλος όµως δεν πρόλαβε. Έπειτα από λίγες µέρες οι καλόγεροι τον βρήκαν πεσµένο
ψόφιο µπροστά στην εκκλησιά της Παναγίας των Σισίων. 

Την ιστορία αυτή διηγήθηκε ο Σπ. Μιχαλάτος από τα Βλαχάτα Κεφαλληνίας το έτος 1985, στην τότε µαθήτρια της Α' τάξης

Γυµνασίου Κεραµειών Μαρίνα Μιχαλάτου.

Πηγή: Βασάλα, Π. (1986). (Επιµ.). Αίνος-Εθνικός ∆ρυµός. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των µαθητών της Α΄ τάξης

του Γυµνασίου Κεραµειών Ν. Κεφαλληνίας. Αθήνα: Τυπογραφείο Καραβία.
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6. Συζητήστε µε την οµάδα σας:

• Ποια αξία έχουν αυτοί οι θρύλοι σήµερα; 

• Σε ποια συµπεράσµατα καταλήγετε από τους θρύλους που µελετήσατε;

• Γράψε στο σηµειωµατάριο σου ένα δικό σου θρύλο για τον Αίνο, το Μεγάλο Βούνο
της Κεφαλονιάς. ∆ιάβασε το θρύλο που έγραψες στους συµµαθητές σου.

• Φαντάσου το δράκοντα και το παλικάρι και ζωγράφισε στο σηµειωµατάριό σου όποια
σκηνή θέλεις από αυτόν το θρύλο. 
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∂ÎÙfi˜ ·fi ∂ıÓÈÎfi˜ ¢Ú˘Ìfi˜, Ô ∞›ÓÔ˜ (Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ô ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢Ú˘ÌÔ‡) ¤¯ÂÈ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÂ› ˆ˜ µÈÔÁÂÓÂÙÈÎfi ∞fiıÂÌ·. ∂›ÛË˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ¢Ú˘Ìfi˜ ∞›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËıÂ› ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔ-
ÁÔ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ «NATURA 2000» ˆ˜ «∑ÒÓË ∂È‰ÈÎ‹˜ ¶ÚÔ-
ÛÙ·Û›·˜» ÙË˜ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ Î·È ˆ˜ «∆fiÔ˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ ™ËÌ·Û›·˜» (√‰ËÁ›Â˜ 92/43/∂√∫ Î·È
79/409/∂√∫).

7. Να αναζητήσετε πληροφορίες και να γράψετε στο σηµειωµατάριό σας τι σηµαίνει:

• Βιογενετικό Απόθεµα

• Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας

• Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας

• ∆ίκτυου NATURA 2000.

8. Επικοινωνήστε µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου προκειµένου να ενη-
µερωθείτε για τα καθεστώτα προστασίας του Αίνου.

9. Προετοιµάστε την εκπαιδευτική σας επίσκεψη στον Αίνο, τον Εθνικό ∆ρυµό της Κεφαλονιάς. 

• Βρείτε στο ∆ιαδίκτυο πληροφορίες και φωτογραφίες για τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου.
- Μελετήστε το υλικό που συγκεντρώσατε
- Ρωτήστε τους συµµαθητές σας εάν έχουν επισκεφθεί τον Αίνο και ζητήστε από όσους

τον έχουν επισκεφθεί να µεταφέρουν την εµπειρία τους στην τάξη.

• Συζητήστε στην τάξη και απαντήστε σε ερωτήµατα, όπως:
- Ποιος είναι ο στόχος της επίσκεψης; 
- Τι θα πρέπει να έχετε µαζί σας;
- Τι θα πρέπει να διαβάσετε πριν την επίσκεψη;
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10. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει» κατά τη διάρ-
κεια επίσκεψης στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου. Γράψε «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει», όπως
προέκυψαν από τη συζήτηση στην τάξη.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 4

Γνωρίζω τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου µε τις αισθήσεις 
1. Οργανώστε µια επίσκεψη στον Αίνο, τον Εθνικό ∆ρυµό της Κεφαλονιάς. Σηµείωσε στο

χάρτη της Κεφαλονιάς, τη διαδροµή που ακολούθησε το λεωφορείο από τον τόπο που
ξεκίνησες µέχρι τον Αίνο.

2. Κλείστε τα µάτια και προσπαθήστε να αφουγκραστείτε τους ήχους του Αίνου. Μιµηθείτε
φωνές και ήχους. Γράψε τα συναισθήµατα που σου δηµιουργεί κάθε ήχος.
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3. Μυρίστε τον αέρα του Αίνου, τα φυτά, το έδαφος. Βρείτε πέντε πράγµατα που µυρίζουν
όµορφα και πέντε που µυρίζουν άσχηµα (π.χ. φυτά, πεσµένες ελατοβελόνες και άλλα
φύλλα, υλικά σε αποσύνθεση κ.λπ.). Περιγράψτε τις µυρωδιές τους. 

4. Παρατήρησε τις ελατοβελόνες. Ζωγράφισε ή σκιτσάρισε ελατοβελόνες στο σηµειωµατά-
ριό σου. ∆οκίµασε ελατοβελόνες και γράψε στο σηµειωµατάριό σου τη γεύση που έχουν.
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5. Ζήστε τον Αίνο µε την αφή. 

Είναι εύκολο! Επτά µαθητές πιάνονται ο ένας πίσω από τον άλλο και σχηµατίζουν µια σειρά.
Ένας µαθητής είναι ο οδηγός και πηγαίνει µπροστά-µπροστά. Ο οδηγός κλείνει τα µάτια
των υπόλοιπων µαθητών µε µαύρο πανί και στη συνέχεια τους οδηγεί µέσα στο δάσος
δίνοντας παραγγέλµατα, στα οποία υπακούει η σειρά των µαθητών. Τα παραγγέλµατα είναι
του τύπου: «περπατήστε τρία βήµατα µπροστά», «στροφή δεξιά», «στάση», «γρήγορο περπά-
τηµα» κ.λπ. Σε κάθε στάση ο οδηγός δίνει παραγγέλµατα που έχουν σχέση µε την αίσθη-
ση της αφής, π.χ. «Απλώστε το δεξί χέρι στα δεξιά σας και περιγράψτε τι ακουµπάτε. Τι
µπορεί να είναι αυτό;» Το παιχνίδι διαρκεί πέντε-δέκα λεπτά και ο οδηγός που γνωρίζει τη
διαδροµή, έχει επιλέξει για τελικό σταθµό, ένα µέρος διαφορετικό από εκείνο που ξεκίνη-
σαν και επίσης, έχει προετοιµάσει και µια µικρή έκπληξη για τους µαθητές, π.χ. τους καλω-
σορίζουν άλλοι µαθητές που δεν συµµετείχαν στο παιχνίδι, τραγουδώντας, απαγγέλλοντας
ένα ποίηµα κ.λπ. 

6. Παρατηρήστε µε προσοχή το τοπίο. Παίξτε το παιχνίδι του φωτογράφου και της φωτο-
γραφικής µηχανής. 

Για να παίξετε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να χωριστείτε σε δυάδες. Ο ένας  µαθητής είναι ο
«φωτογράφος» και ο άλλος η «φωτογραφική µηχανή». Ο «φωτογράφος» κλείνει τα µάτια της
«φωτογραφικής µηχανής» και τον οδηγεί, σε όποιο τοπίο θέλει να «φωτογραφίσει». Όταν είναι
έτοιµος να τραβήξει τη «φωτογραφία», ανοίγει τα µάτια της «φωτογραφικής µηχανής», κρατάει
σταθερά το κεφάλι της προς µία κατεύθυνση και περιορίζει το οπτικό της πεδίο βάζοντας ανοιγ-
µένες και όρθιες τις παλάµες του πάνω στο πρόσωπο του µαθητή «φωτογραφικής µηχανής» µε
τρόπο που να σχηµατίζουν ορθή γωνία µε τα µάτια του. Τότε η «µηχανή» περιγράφει ότι βλέπει.  

7. Παρατηρήστε την περιοχή και ζωγραφίστε ή σκιτσάρετε στο σηµειωµατάριό σας ότι σας
αρέσει. Θαυµάστε τη θέα! Τραβήξτε φωτογραφίες.
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8. Φανταστείτε τον Αίνο τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Περιγράψτε στο σηµειωµατάριό
σας τον Αίνο σε κάθε εποχή. 

™ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ¢Ú˘Ìfi ∞›ÓÔ˘ Î·È ÛÂ ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.500 Ì. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.200
ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ÙÔ 1936, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘
πˆ¿ÓÓË ªÂÙ·Í¿ (1936-1940) ÁÈã ·˘Ùfi ÎÈ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ «ÎÙ›ÚÈÔ ªÂÙ·Í¿».  ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ, ÈÙ·ÏÈÎ‹˜
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ˆ˜ Û·Ó·ÙfiÚÈÔ 40 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ  Î·È ÔÚÂÈÓfi Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÂÁÎ·-
Ù·ÏÂ›ÊÙËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Î·ÙÔ¯‹˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó
Ûã·˘ÙfiÓ Î·ÙÔ¯ÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÔÛÙÂ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌÈ¤˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ 1953  Ô˘ ÙÔ Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿. ∆Ô 1999
¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô Î·È ÙÔ 2004 ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛÎÂ˘‹˜ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË˜ ÚÔÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Î·È Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÌÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÛÙ›·
ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂›ÛË˜ Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢Ú˘ÌÔ‡ ∞›ÓÔ˘.
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9. Βρείτε το κτίριο «Μεταξά» στον Αίνο. Περπατήστε και παρατηρήστε την περιοχή γύρω από
το κτίριο. Ζωγραφίστε ή σκιτσάρετε στο σηµειωµατάριο σας ότι σας αρέσει. Τραβήξτε
φωτογραφίες.

10. Περπατήστε µε την οµάδα σας στον Αίνο και παρατηρήστε την περιοχή. Γράψε:

• 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σου αρέσουν πολύ 

• 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σου κάνουν άσχηµη εντύπωση. 

∆ικαιολόγησε στους συµµαθητές σου, την άποψή σου. Συζητήστε και τροποποίησε την
άποψή σου αν χρειάζεται.  
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11. Συζητήστε ποιες δράσεις θα µπορούσαν να γίνουν και από ποιους προκειµένου τα αρνητικά
που εντοπίσατε, δηλαδή όλα όσα δεν σας αρέσουν να βελτιωθούν. Κρατήστε σηµειώσεις. 

12. Συζητήστε στην οµάδα σας τι θα µπορούσατε να κάνετε οι ίδιοι προκειµένου να µην
υπάρχουν τα αρνητικά που εντοπίσατε στον Αίνο. Γράψε το σηµειωµατάριό σου την
άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 5

Τα πετρώµατα και τα απολιθώµατα

Πώς «γεννήθηκε» ο Αίνος;
Στην αρχή του Μεσοζωικού αιώνα, πριν από 225 εκατοµµύρια χρόνια περίπου, στη θέση
που σήµερα υψώνεται ο Αίνος όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα υπήρχε η Τηθύς θάλασ-
σα. Η Τηθύς ήταν παράλληλη προς τον Ισηµερινό και χώριζε τις δύο µεγάλες ηπείρους της
εποχής εκείνης, τη Λαυρασία και την Γκοντβάνα. Η σηµερινή Μεσόγειος είναι ότι απέµεινε
από την Τηθύ θάλασσα. Στον πυθµένα της Τηθύος συσσωρεύονταν συνεχώς ιζήµατα, δηλα-
δή υλικά, που προέρχονταν από τη διάβρωση των πετρωµάτων της Λαυρασίας και της Γκο-
ντβάνας. Στα νερά της Τηθύος ζούσαν επίσης πολυάριθµοι σε είδη και άτοµα οργανισµοί,
τα κελύφη και οι σκελετοί των οποίων θάβονταν µέσα στα ιζήµατα. Από τη συσσώρευση
αυτών των ιζηµάτων σχηµατίστηκαν τα ασβεστολιθικά πετρώµατα που συναντάµε σήµερα στις
οροσειρές της Ελλάδας. 

Με το τέλος του Μεσοζωικού αιώνα άρχισε µια περίοδος µεγάλων τεκτονικών κινήσεων του
στερεού φλοιού σε ολόκληρο το χώρο της Τηθύος. Οι τεκτονικές κινήσεις είναι ανοδικές ή
καθοδικές και επηρεάζουν µεγάλες περιοχές του γήινου φλοιού, δηµιουργώντας πολυάριθµα
ρήγµατα. Αποτέλεσµα αυτών των κινήσεων ήταν η δηµιουργία του σηµερινού ελλαδικού χώρου
και η ανάδυση του Αίνου από τα νερά της Τηθύος, που αποτελεί µέρος των ελληνίδων ορο-
σειρών και συνέχεια της Πίνδου. Η σηµερινή µορφή του Αίνου αφείλεται στη συνδυασµένη
δράση των τεκτονικών κινήσεων και της διάβρωσης από τα καιρικά φαινόµενα.
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Τι είναι τα απολιθώµατα;
Τα απολιθώµατα είναι ίχνη οργανισµών που έζησαν σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους
και σήµερα τα συναντάµε κυρίως στα ιζηµατογενή πετρώµατα. Συνήθως είναι λιθοποιηµένα
υπολείµµατα των σκληρών τµηµάτων του σώµατος χερσαίων και θαλάσσιων οργανισµών
όπως δόντια, κέρατα και οστά θηλαστικών, σκελετοί ψαριών, κελύφη και όστρακα, βελόνες
σπόγγων κ.ά. 

Τα φυτικά απολιθώµατα είναι πιο σπάνια, σε κατάλληλες συνθήκες όµως απολιθώνονται
φύλλα έως και ολόκληροι κορµοί δέντρων, ενώ πιο συχνά βρίσκονται σπόροι και κόκκοι
γύρεως. Απολιθώµατα θεωρούνται και τα διάφορα βιοδηλωτικά ίχνη παλαιών οργανισµών,
όπως πατηµασιές ζώων και αποτυπώµατα ερπυσµού σκωλήκων σε µαλακά ιζήµατα που δια-
τηρήθηκαν µετά τη λιθοποίηση. Τα απολιθώµατα βοηθούν στην παρατήρηση της διαδοχής
των µορφών της ζωής στο γεωλογικό χρόνο και στη χρονολόγηση των πετρωµάτων.

∆· ÂÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞›ÓÔ˘ Â›Ó·È ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔÈ Î·È ‰ÔÏÔÌ›ÙÂ˜ ÎÚËÙÈ‰ÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜. ™Â ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ‚Ú˘Ô˙ÒˆÓ, ÛfiÁÁˆÓ, Ì·Ï·Î›ˆÓ, Â¯ÈÓÔ‰¤ÚÌˆÓ Î.Ï. 

∆· ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞›ÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. √È ÚÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ ˙Ô‡Û·Ó ÛÂ ·ÔÈÎ›Â˜
ÛÙÈ˜ ıÂÚÌ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ∆Ëı‡Ô˜, Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ˘Ê¿ÏÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÔÚ·Ï-
ÏÈÔÁÂÓÂ›˜. ∂›Ó·È ‰›ı˘Ú· Ì·Ï¿ÎÈ· ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ‚Ú¿Á¯È· ÌÂ ‰‡Ô ·Î·ÓfiÓÈÛÙÂ˜ ı˘Ú›‰Â˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰‡Ô
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ˘Ú›ÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ú·‰ÈÔÏ›ÙÂ˜.  ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Â‰Ò Î·È 180 ÂÚ›Ô˘ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡-
ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∫ÚËÙÈ‰ÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔ˙ˆÈÎÔ‡ ·ÈÒÓ· Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔ ∞ÓÒÙÂÚÔ ∫ÚËÙÈ‰ÈÎfi,
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó.
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√È ÈÔ˘Ú›ÙÂ˜ ‹Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ Ô˘Ú¿ ›Ô˘. ∏ ‰ÂÍÈ¿ ı˘Ú›-
‰· ‹Ù·Ó ÂÈÌ‹ÎË˜, Â›¯Â ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÒÓÔ˘ ‹ Î¤Ú·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙË˜ ¤ÊÙ·ÓÂ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤Ó· Ì¤ÙÚÔ. ∏
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ı˘Ú›‰· ‹Ù·Ó ÁÂÓÈÎ¿ Â›Â‰Ë Î·È ¯ÚËÛ›ÌÂ˘Â ˆ˜ ÒÌ· ÙË˜ ¿ÏÏË˜. ∂ÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÙÔ fiÛÙÚ·ÎÔ, Â›¯Â
ÔÚÛÂÏ·ÓÒ‰Â˜ Â›¯ÚÈÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÌˆ˜ Û¿ÓÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ·ÔÏ›ıˆÛË.

√È Ú·‰ÈÔÏ›ÙÂ˜ ‹Ù·Ó Ì·Ï¿ÎÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÈÔ˘Ú›ÙÂ˜, ·ÏÏ¿ ÔÁÎˆ‰¤ÛÙÂÚ·. 

1. Πόσο χρονών είναι ο Αίνος; Συζητήστε στην οµάδα σας και δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

2. Παρατηρήστε τα πετρώµατα του Αίνου. Τι χρώµα έχουν; Φαντάσου ότι καθώς παρατηρείς
το πέτρωµα, εκείνο αρχίζει να σου διηγείται την ιστορία του. Γράψε την ιστορία που
άκουσες στο σηµειωµατάριό σου.
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3. Προσπαθήστε να βρείτε ιππουρίτες, ραδιολίτες και άλλα απολιθώµατα στον Αίνο. 

• Παρατηρήστε µε προσοχή τα απολιθώµατα που βρήκατε. 

• Φτιάξε για το καθένα το σχέδιό του και κρατήστε µερικές σηµειώσεις: σχήµα, µέγε-
θος, χρώµα κ.ά. 

• ∆ώστε του ένα προσωρινό φανταστικό όνοµα και µε την πρώτη ευκαιρία βρείτε την
επιστηµονική του ονοµασία. 

4. Ποια είναι η σηµασία των απολιθωµάτων του Αίνου; Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας.
Γράψτε την απάντησή σας µετά τη συζήτηση.

αριστερή θυρίδα

δεξιά θυρίδα
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5. Παρατηρήστε, εάν κάποια από τα απολιθώµατα του Αίνου έχουν καταστραφεί από ανθρώ-
πινες δραστηριότητες. 

Συζητήστε στην οµάδα σας και γράψτε ένα µικρό κείµενο 4-5 γραµµών στο οποίο:

•να περιγράφετε τους λόγους που οδήγησαν στην καταστροφή τους.

•να προτείνετε τι θα µπορούσε να γίνει και από ποιους φορείς ώστε να µη συµβούν
στο µέλλον ανάλογες καταστροφές. 
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 6

Τα φυτά, τα µανιτάρια και οι λειχήνες

Πληροφορίες
Πυκνό δάσος Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) καλύπτει τον
Αίνο και το βουνό Ρούδι, που αποτελεί ξεχωριστό κοµµάτι του πυρή-
να του ∆ρυµού στα βορειοδυτικά του κυρίως όγκου του Αίνου. Το
δάσος ελάτης είναι είδος ενδηµικό για τη νότια και κεντρι-
κή Ελλάδα,  µοναδικό για τα Ιόνια νησιά και πολύ σπά-
νιο για νησιωτική περιοχή γενικότερα. Υπέροχοι
θαµνώνες, αείφυλλων και φυλλοβόλων πλατύφυλλων
αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στο Ρούδι. Τα πιο
αντιπροσωπευτικά είδη είναι το πουρνάρι, η αριά, η
αγριοκουµαριά, η κουτσουπιά, η χαρουπιά, τα ρείκια,
η αγραπιδιά, ο σκίνος κ.ά. Επίσης εµφανίζονται ποώδη
φυτά και φρύγανα, όπως ασφάκες, θυµάρι, λαδα-
νιές, αµάραντα κ.ά. µε κυρίαρχη µορφή την πολυε-
τή γαλατσίδα (αγκλέουρα). Επιπλέον, στο ∆ρυµό
υπάρχουν  σπάνια και ενδηµικά φυτά: 4 είδη,
όπως ο αγριοπανσές (Viola cephalonica),  φυτρώνουν
µόνο στον Αίνο και πουθενά αλλού στον κόσµο,  7
είναι ενδηµικά του Ιονίου και 9 είναι ενδηµικά για την
Ελλάδα. Την άνοιξη το πιο εντυπωσιακό από τα αγριο-
λούλουδα που πληµµυρίζουν το ∆ρυµό είναι η κόκκι-
νη παιώνια. 

1. Παρατηρήστε µε προσοχή τα έλατα. ∆ιαλέξτε µε την οµάδα σας  ένα έλατο και παρα-
τηρήστε µε προσοχή το ύψος του, τον κορµό του, τα φύλλα του κ.ά. Φωτογραφίστε το.
Στο σηµειωµατάριό σας να φτιάξετε ένα σκίτσο του και να δώσετε την περιγραφή του. 
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• ∆Ô ∫ÂÊ·ÏÔÓ›ÙÈÎÔ ¤Ï·ÙÔ (‹ ∫ÂÊ·ÏÏËÓÈ·Î‹ ÂÏ¿ÙË) ·Ó‹ÎÂÈ
ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜ Abies. ∂›Ó·È ‰¤ÓÙÚÔ ÎˆÓÔÊfiÚÔ, Á˘ÌÓfi-
ÛÂÚÌÔ Î·È Â˘‰ÔÎÈÌÂ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ ˘„fiÌÂÙÚÔ
800-1.600 Ì. 

• ∑ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 500 ¯ÚfiÓÈ·. ∆Ô ‡„Ô˜ ÙÔ˘
ÛÙÔÓ ∞›ÓÔ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 30 Ì.
∆· ÎÏ·‰È¿ ÛÙ· ÓÂ·Ú¿ ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó
ÎÏ›ÛË ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ Î·È ÌÂ ÙËÓ
¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÂÍ·È-
Ù›·˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ
Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È ÛÙ·
Á¤ÚÈÎ· ‰¤ÓÙÚ· Á¤ÚÓÔ˘Ó ÚÔ˜
ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. 

• √È ÂÏ·ÙÔ‚ÂÏfiÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ 15-22 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ∂›Ó·È ÁÚ·ÌÌÔÂÈ‰Â›˜, ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È Ì˘ÙÂÚ¤˜. Œ¯Ô˘Ó
‚·ı‡ Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ‰‡Ô ÏÂ˘Î¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ-
Î‹ ÓÂ‡ÚˆÛË.  

• ∞Óı›˙ÂÈ ª¿ÈÔ-πÔ‡ÓÈÔ. ∆· ·ÚÛÂÓÈÎ¿ ¿ÓıË Â›Ó·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi Ù· ıËÏ˘Î¿ ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ
‰¤ÓÙÚÔ. 

• √È ÎÒÓÔÈ ÙË˜ ÂÏ¿ÙË˜ Â›Ó·È Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ›, Î·ÛÙ·ÓÔÚ¿ÛÈÓÔÈ Ì‹ÎÔ˘˜ 15-20 ÂÎ·ÙÔÛÙÒÓ ÌÂ Ì˘ÙÂÚ‹
ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÔÏÏ‹ ÚËÙ›ÓË. øÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù· Û¤ÚÌ·-
Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∞ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¶ÚfiÓÓˆÓ, ÌÈ·˜ ·fi ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
fiÏÂÈ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏËÓÈ·Î‹ ∆ÂÙÚ¿ÔÏË. 

• √È ∂ÓÂÙÔ› ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÛÎÔ‡ÚÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ÂÏ¿ÙË˜ ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔÓ ∞›ÓÔ «Monte Nero»,
‰ËÏ·‰‹ ª·‡ÚÔ µÔ˘Ófi (ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ). 

• ∆Ô ∫ÂÊ·ÏÔÓ›ÙÈÎÔ ¤Ï·ÙÔ ÌÂÙ·Ê˘ÙÂ‡ÙËÎÂ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ 1824 ÌÂ Û¤ÚÌ·Ù· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ÕÁÁÏÔ˜
‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¡¿ÈÂÚ. 

• ∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ ·fi ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÂÓÓ¿Ù·È ÌÂÙ¿ ÙË ÊˆÙÈ¿. ∂›ÛË˜ Ù· ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· ÚÔÍÂ-
ÓÔ‡Ó ÔÏÏ¤˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ Î·È ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ÎÏ·-
‰È¿ Î·È Ê‡ÏÏ· ·fi Ó¤· ÌÈÎÚ¿ ‰¤ÓÙÚ·. 
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2. Φαντάσου ένα δικό σου διάλογο µε ένα έλατο. Τι θα µπορούσες να το ρωτήσεις; 
Τι απαντήσεις περιµένεις; Τι θα µπορούσε να σε ρωτήσει εκείνο; Τι θα απαντήσεις στις
ερωτήσεις του; Γράψε το διάλογο που σκέφτηκες στο σηµειωµατάριό σου και διάβασέ
τον στους συµµαθητές σου. 

3. Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι το Κεφαλονίτικο έλατο είναι ενδηµικό είδος του Αίνου. Ποια
είναι η άποψη της οµάδας σου; Επικοινωνήστε µε τους επιστήµονες του Φορέα ∆ιαχεί-
ρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου και της ∆ιεύθυνσης ∆ασών του Νοµού Κεφαλληνίας και
τροποποιήστε την άποψή σας εάν χρειάζεται. 

∆· Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Â˘‰È¿ÎÚÈÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ‚Ï¿ÛÙËÛË˜. ∆Ô ·ÓÒÙÂÚÔ Â›Â‰Ô
Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê‡ÏÏˆÌ· ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ ËÏÈ·Î‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·
Î·È ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ (¿ÓÂÌÔÈ, ‚ÚÔ¯‹ Î.¿). ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ô ˘fiÚÔÊÔ˜ Ô˘
‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ ‰ÂÓÙÚÒ‰Ë ˘fiÚÔÊÔ (¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ‰¤ÓÙÚ·) Î·È ı·ÌÓÒ‰Ë ˘fiÚÔÊÔ (ı¿ÌÓÔÈ). ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ
¤‰·ÊÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ô ÔÒ‰Ë˜ fiÚÔÊÔ˜. ∆¤ÏÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ı·ÏÏfiÊ˘Ù· (‚Ú‡·, ÏÂÈ¯‹ÓÂ˜ Î.¿) Ô˘
Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ ‚Ú¿¯ˆÓ. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÂÈ‰ÒÓ ÛÂ Î¿ıÂ ¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÚfi-
ÊÔ˘˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Î·È ÔÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÈ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜
Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢Ú˘ÌÔ‡ ∞›ÓÔ˘ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·Ô ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛË Ô˘
¤¯Ô˘Ó ·Ï‹ Î·È ÌÔÓfiÙÔÓË ÌÔÚÊ‹ Î·È ‰ÔÌ‹ ¯ˆÚ›˜ Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ˘fiÚÔÊÔ.
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Πηγές: 
Μέρτζιου, Ε. (1995). ∆άσος. Στο: Ε. Φλογαϊτη (Επιµ.). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Αθήνα: WWF Ελλάς
WWF Ελλάς (1999). Τα δάση γύρω από τη Μεσόγειο. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Γυµνάσιο. Αθήνα: WWF Ελλάς

Πρακτικός τρόπος για
να µετρήσεις το ύψος
του δέντρου
Όταν ο παρατηρητής
µπορεί να δει την κορυ-
φή του δέντρου ανάµε-
σα από τα πόδια του
τότε η απόσταση ανάµε-
σα στα πόδια του και
τον κορµό του δέντρου
είναι περίπου ίση µε το
ύψος του δέντρου. 

4. ∆ιάβασε το κείµενο «Πρακτικός τρόπος για να µετρήσεις το ύψος ενός δένδρου». 
∆οκίµασε να υπολογίσεις µ΄ αυτόν τον πρακτικό τρόπο το ύψος τριών ελάτων του Αίνου.

ΟΡΟΦΟΣ
∆ΕΝΤΡΩΝ

ΥΠΟΡΟΦΟΣ
∆ΕΝΤΡΩΝ

ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΜΝΩΝ

ΒΡΥΑ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΠΟΩ∆ΗΣ ΟΡΟΦΟΣ
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∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ 
·fi ÔÌfiÎÂÓÙÚÔÈ ‹ Û¯Â‰fiÓ ÔÌfiÎÂÓÙÚÔÈ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ.
∫¿ıÂ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ·
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ∆Ô ¿¯Ô˜ ÙˆÓ
‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜
Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ
·˘ÍËÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ
ÔÔ›· Â˘ÓÔÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. √È ·˘ÍËÙÈÎÔ›
‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÔÌfiÎÂ-
ÓÙÚÔÈ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ
Â›‰Ú·ÛË ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿-
Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ªÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Â›Ó·È
Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÒÚÔ˘, Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜, Ë ÊˆÙÈ¿ Î.¿. ∂ÁÎ¿ÚÛÈÂ˜ Û¯ÈÛÌ¤˜ Ô˘ Èı·ÓfiÓ 
·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔÌ‹˜ ÂÓfi˜ ÎÔÚÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÁÂÙÔ‡. 

5. Ψάξτε µε την οµάδα σας να βρείτε έναν πεσµένο κορµό έλατου. 

• Υπολογίστε την ηλικία του δέντρου µετρώντας τους αυξητικούς δακτύλιους.

• Είναι οµόκεντροι οι αυξητικοί δακτύλιοι;

• Υπάρχουν εγκάρσιες σχισµές στην επιφάνεια τοµής του κορµού;

• Περιγράψετε, στο σηµειωµατάριό σας τις συνθήκες που µεγάλωσε το δέντρο.

• Υπάρχει αναγέννηση στα έλατα του Αίνου; Τι σηµαίνει αυτο;
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6. Ο Αίνος δεν έχει µόνο έλατα. Επικεντρώστε την προσοχή σας και στα άλλα είδη της
χλωρίδας. Με την οµάδα σας κάνετε µια τυχαία δειγµατοληψία:

• Επιλέξτε µια περιοχή µε βλάστηση. 

• Τεντώστε µια µετροταινία µήκους 10 µ. Σηµειώστε τις θέσεις των φυτών ανά 1 µ.
σε όλο το µήκος της µετροταινίας. Τα φυτά που λαµβάνονται υπόψη είναι εκείνα που
βρίσκονται και από τις δύο πλευρές της µετροταινίας, σε µια ζώνη πλάτους 1/2 µ.

• Προσδιορίστε τη συχνότητα εµφάνισης του κάθε είδους µέσα στη βιοκοινότητα (π.χ.
ένα φυτό που καταγράφεται στα 5 περίπου από τα 10 σηµεία δειγµατοληψίας, έχει
µια συχνότητα εµφάνισης 50%).

• Συµπληρώστε το Φύλλο Καταγραφής Τυχαίας ∆ειγµατοληψίας.

• ∆ιατυπώστε τα συµπεράσµατά σας, όσον αφορά τη χλωρίδα της περιοχής.

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Είδη Συχνότητα εµφάνισης Παρατηρήσεις και σχόλια
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7. Το επιστηµονικό όνοµα αρκετών από τα είδη χλωρίδας του Αίνου αναφέρεται µε κάποιο
τρόπο την Κεφαλονιά. 

• Επικοινωνήστε µε το επιστηµονικό προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού
Αίνου ή της ∆ιεύθυνσης ∆ασών του Νοµού Κεφαλληνίας και σηµείωσε τη λαϊκή ονο-
µασία για καθένα από τα φυτά αυτά.

Viola cephalonica:

Scutellaria rubicunda ssp. cephalonica:

Ajuga orientalis ssp. aenesia:

Poa cephalonica:

Campanula garganica ssp. cephalonica:

Erysimum cephalonicum:

Astragalus sempervirens ssp. cephalonicus:

8. Προσπάθησε να βρεις τον αγριοπανσέ, ένα από τα ενδηµικά φυτά
του Αίνου. Επίσης παιώνιες, κρόκους, ορχιδέες και άλλα φυτά. Παρατήρησε τα φυτά µε
προσοχή. Φωτογράφισέ τα και δώσε περιγραφές για κάθε διαφορετικό είδος στο σηµει-
ωµατάριό σου.



35

∆· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Â›Ó·È Ì‡ÎËÙÂ˜. ∆Ô Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Ì·ÓÈÙ·ÚÈÔ‡ ˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜
ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÏÂÙÒÓ ÓËÌ¿ÙˆÓ, Û·Ó ÈÛÙfi˜ ·Ú¿¯ÓË˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó·-
·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ Î·ÚÔ‡ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ∆· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·, fiˆ˜ Î·È
fiÏÔÈ ÔÈ Ì‡ÎËÙÂ˜ Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÙÚÔÊÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ÊˆÙÔÛ˘Óı¤ÙÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÌÂ ÔÚÁ·-
ÓÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó   ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ªÂÚÈÎ¿ Â›‰Ë ˙Ô˘Ó Û·ÚÔ-
Ê˘ÙÈÎ¿ ¿Óˆ ÛÂ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÎÔÚÌÔ‡˜, ÎÏ·‰È¿ ‹ Ê‡ÏÏ· Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÒ ¿ÏÏ·
˙Ô˘Ó ·Ú·ÛÈÙÈÎ¿ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. 

ªÂ ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤Ï·Ù·
ÙÔ˘ ∞›ÓÔ˘, ¿ÏÏ· ¿Óˆ ÛÙÈ˜ ÂÛÌ¤ÓÂ˜ ‚ÂÏfiÓÂ˜ Î·È ¿ÏÏ· Û¯Â‰fiÓ ¯ˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÂ ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›·
¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∆· ÚÔ·ÏfiÌÔÚÊ·, Ù· Î˘ÂÏÏfiÌÔÚÊ·, Ù· ÎÔÚ·ÏÏÈfiÌÔÚÊ·, ÔÈ «ÊˆÏÈ¤˜ Ô˘-
ÏÈÒÓ», ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÌÏÂ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. æ·Ú¤ÏÈ·, ˘ÚÁ‡ÏÂ˜, Ì·˘ÚÈ¿, ‚ˆÏ›-
ÙÂ˜, ÎÔÈÏÔ‡ÏÂ˜ (ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ·) Â›Ó·È ÔÈ ÎÂÊ·ÏÔÓ›ÙÈÎÂ˜ ÔÓÔÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜. √ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜, ÁÈ· Ó· ÁÓˆ-
Ú›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ÁÔËÙÂ˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ì·ÓÈÙ·ÚÈÒÓ  Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÔ¯¤˜ Î·È
Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤Ï·Ù·. 

9. Ψάξτε µε την οµάδα σας στο ελατόδασος για µανιτάρια. Περιγράψτε την περιοχή που
βρήκατε το καθένα. Φωτογραφίστε, ζωγραφίστε, σκιτσάρετε και περιγράψτε κάθε δια-
φορετικό είδος.
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√È ÏÂÈ¯‹ÓÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Û˘Ì‚ÈˆÙÈÎ‹ Û¯¤ÛË Ê˘ÙÒÓ Î·È Ì˘Î‹ÙˆÓ. ™Â Î·ıÂ ÏÂÈ¯‹Ó·, ÙÔ Ê‡ÎÔ˜ ÊˆÙÔ-
Û˘Óı¤ÙÂÈ ÔÚÁ·ÓÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙÚ¤ÊÂÙ·È Ô Ì‡ÎËÙ·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊ¤-
ÚÂÈ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÓÂÚfi, Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÈ˜ Û˘ÓÔÏÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ÏÂÈ¯‹Ó·. √È ÏÂÈ¯‹ÓÂ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ-
ÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔÓ Î·ı·Úfi ·¤Ú·. ¶ÔÏ‡ Ï›ÁÔÈ ÏÂÈ¯‹ÓÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ.
∂¿Ó ÔÈ ÏÂÈ¯‹ÓÂ˜ Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓÂ›˜ Î·È Î·Ï¿ ÂÍ·ÏˆÌ¤ÓÔÈ ÙfiÙÂ Â›Ó·È ˘ÁÈÂ›˜, Â¿Ó Â›Ó·È ÍËÚ·Ì¤ÓÔÈ Î·È Û·Ó
ÎÔÌÌ¤ÓÔÈ ÛÙÈ˜ ¿ÎÚÂ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÁÈÂ›˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰Ë ÏÂÈ¯‹ÓˆÓ. ªÂÚÈÎÔ› Â›Ó·È ÂÓˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂ
ÙÔ ÊÏÔÈfi ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ¿ÏÏÔÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÎÔÏÏËÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔ ÊÏÔÈfi, ¿ÏÏÔÈ ¿ÏÈ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È Î·È Â›Ó·È ÙÚÈ¯ˆ-
ÙÔ›. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÏÂÈ¯‹ÓÂ˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓÂ˜ ÁÂÓÂÈ¿‰Â˜ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÓËÌ·ÙfiÌÔÚÊÔÈ ÏÂÈ¯‹ÓÂ˜
Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹ Ú‡·ÓÛË. 

10. Ψάξτε µε την οµάδα σας για λειχήνες στα έλατα του Αίνου. Παρατηρήστε µία λειχήνα.
Σε ποιο τµήµα του δέντρου βρίσκεται; Περιγράψτε το σχήµα της και το χρώµα της.

11. Συζητήστε στην οµάδα σας για µε τη σχέση που έχει η διατήρηση της χλωρίδας του
Αίνου: α) µε τη διατήρηση του οικοσυστήµατος του Αίνου και β) µε τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας. Έχει σηµασία για σας η προστασία της χλωρίδας του Αίνου και γιατί;
Τι θα µπορούσατε να κάνετε εσείς για την προστασία της χλωρίδας; Ποια θα  µπο-
ρούσε να ήταν τα αποτελέσµατα των δράσεων σας; 

Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες στο σηµειωµατάριό σου. 
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 7

Τα ζώα του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου

Πληροφορίες
Στον Αίνο, το Μεγάλο Βουνό της Κεφαλονιάς ζουν µικρά θηλαστικά, όπως η αλεπού, το
κουνάβι, ο λαγός, ο τυφλοπόντικας, ο σκαντζόχοιρος κ.ά. Επίσης έχουν εντοπιστεί οκτώ
είδη ερπετών. Συνήθη ερπετά είναι οι χελώνες, οι σαύρες και τα φίδια. Ένα από τα φίδια
που ζουν στον Αίνο είναι η οχιά, φίδι δηλητηριώδες. Στα έντοµα κυριαρχούν οι αράχνες,
οι σκορπιοί κ.ά. Μερικά είδη εντόµων είναι ενδηµικά για τον Αίνο ενώ το µόνο είδος
αµφιβίου που έχει εντοπιστεί είναι ο κοινός φρύνος. Τέλος, στον Αίνο βρίσκει καταφύγιο
µια µικρή αγέλη άγριων αλόγων που ζουν στο δάσος. Είναι απόγονοι ήµερων αλόγων, του
είδους Equus cabalus, τα οποία µάλλον ξέφυγαν πριν από πολλές δεκαετίες και έχουν πλέον
προσαρµοστεί στις δύσκολες συνθήκες του Μεγάλου Βουνού. 

1. Μείνετε σιωπηλοί για µισή ώρα, κοιτώντας γύρω σας και ακούγοντας. Σηµειώστε τον αριθ-
µό των ζώων που ακούτε ή βλέπετε. Συµπλήρωσε τον πίνακα στο σηµειωµατάριό σου.

∞ÎÔ‡ˆ................ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ıËÏ·ÛÙÈÎ¿ µÏ¤ˆ................ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ıËÏ·ÛÙÈÎ¿

∞ÎÔ‡ˆ................  ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÂÚÂÙ¿ µÏ¤ˆ................ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÂÚÂÙ¿

∞ÎÔ‡ˆ................  ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ·ÌÊ›‚È· µÏ¤ˆ................ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ·ÌÊ›‚È·
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ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· «Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ» Ô ÂÈÛÎ¤ÙË˜ Ù· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∞›ÓÔ, Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ
ÌÂ ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ‰ËÏ·‰‹ ›¯ÓË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ∆· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Û˘Ó-
‰¤ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÌÂ ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË (.¯. ÌÂ ÙÔ Ê·ÁËÙfi) ‹ ÌÂ ÌÈ·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞fi Ù· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÌÔÚÂ› .¯. Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ·Ó ÂÎÂ›ÓË ÙË ÛÙÈÁ-
Ì‹ ÙÔ ˙ÒÔ ‹Ù·Ó ·Ì¤ÚÈÌÓÔ ‹ ¤ÙÚÂ¯Â Ó· ÍÂÊ‡ÁÂÈ ·fi Î¿ÔÈÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ¶ÔÏÏ¿ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ˙ÒˆÓ
ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ËÁ¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂ‰È„¿ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ÙÔ ÂÁÎ·Ù·ÏÂÈÌÌ¤ÓÔ ‰¤ÚÌ· ÙˆÓ ÊÈ‰ÈÒÓ
‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÔ¯‹ ÙË˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘Î·Ì›ÛÔ˘ ÙÂÏÂ›ˆÛÂ. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·ÔÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ
·‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ì·ı·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛÎ¤ÙË Ó·  ‰›ÓÂÈ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÈ˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜. 

2. Μπορείτε κι εσείς να παρατηρήσετε τα αποτυπώµατα  των ζώων. Με την οµάδα σας
επιλέξτε µια έκταση 10 χ 10 µ. και παρατηρήστε  µε προσοχή το έδαφος, τα βράχια,
τους κορµούς και το φύλλωµα  των δέντρων. Ο µικρός κατάλογος µε τα ταξινοµηµέ-
να ίχνη ειδών µπορεί να σας βοηθήσει στην έρευνά σας. Σηµειώστε τα ίχνη που βρή-
κατε και συµπληρώστε τον πίνακα. Σκιτσάρετε ή ζωγραφίστε τα ίχνη που βρήκατε. Βρεί-
τε σε ποιο ζώο µπορεί να ανήκουν.

Θηλαστικά Ίχνη ροκαν\τος Ίχνη βόσκησης Τρίχες Κόκκαλα ∆όντια Περιττώµατα Άλλα
καρπών

Ερπετά Αυγά ∆έρµα φιδιού Περιττώµατα Άλλα
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3. Στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Αίνου, πάνω απο το χωριό Αργίνια, στην περιοχή του
Μοναστηριού της Ζωοδόχου Πηγής ζει µια αγέλη άγριων αλόγων. Με λίγη τύχη µπορείς
να τα δεις από µακριά. Μη χάσεις την ευκαιρία να τα φωτογραφήσεις. 

•Να βρείς στο χάρτη της Κεφαλονιάς την τοποθεσία που ζουν τα άλογα του Αίνου.

•Πώς µπορεί να βρέθηκαν τα άλογα στον Αίνο; Συζητήστε στην οµάδα σας και δικαι-
ολογήστε την άποψή σας. Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση. 
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4. Φαντάσου, ότι για µια µέρα της ζωής σου πρέπει να γίνεις ζώο του Αίνου. Σηµείωσε
στο σηµειωµατάριό σου ποιο από τα ζώα του Αίνου θα ήθελες να είσαι και γιατί.

5. Τώρα που είσαι ζώο του Αίνου γράψε τις δραστηριότητές σου σε µια µέρα. Πώς κινεί-
σαι; Ποιους αποφεύγεις; Ποιοι είναι οι φίλοι σου; Τι ώρα βγαίνεις βόλτα στο δάσος;
Τι ψάχνεις; Τι φοβάσαι; Πότε και που ξεκουράζεσαι; 

• Φτιάξε σκίτσα από τη ζωή σου. 

• Παρουσίασε στους συµµαθητές σου µε κινήσεις του σώµατός σου και χωρίς λόγια
µερικές σκηνές από τη ζωή σου. 
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6. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου ένα παραµύθι ή µια ιστορία για ένα ζώο του Αίνου. 

7. Ποιοι κίνδυνοι απειλούν τα ζώα του Αίνου; Προτείνετε τρόπους για την αντιµετώπιση των
κινδύνων. Σχεδιάστε ανάλογες δράσεις.

ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
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8. Η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και άλλοι φορείς
έχουν σηµαντικό έργο στην Προστασία των Ζώων. Σκεφτείτε µε την οµάδα σας και
γράψτε στο σηµειωµατάριό σας σε τι θα σας ήταν χρήσιµη µια επικοινωνία  µε τους
φορείς αυτούς. Στο συµπληρωµατικό υλικό µπορείς να βρεις τα στοιχεία επικοινωνίας
µαζί τους.

9. Συζητήστε στην οµάδα σας για τη σχέση που έχει η διατήρηση της πανίδας του Αίνου:
α) µε τη διατήρηση του οικοσυστήµατος του Αίνου και β) µε τη διατήρηση της βιοποικι-
λότητας.

Έχει σηµασία για σας η προστασία των ζώων του Αίνου και γιατί; Τι θα µπορούσατε
να κάνετε εσείς για την προστασία των ζώων; Ποια θα  µπορούσε να ήταν τα αποτε-
λέσµατα των δράσεων σας; Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες στο σηµειωµατάριό σου. 
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 8 

Τα πουλιά του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου

Πληροφορίες
Στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου ο επισκέπτης µπορεί να παρατηρήσει διάφορα αρπακτικά όπως
φιδαετό, χρυσαετό, σταυραετό, σπιζαετό, µαυροπετρίτες, χρυσογέρακες, σαΐνια κ.ά. Επίσης
άλλα σπάνια πουλιά όπως γερανούς και δύο βορειοευρωπαϊκά είδη δρυοκολάπτη (µαυρο-
τσικλιτάρες) που δεν απαντώνται σε άλλα νησιά της Μεσογείου. ∆εν λείπουν βέβαια και τα
κοινά είδη όπως κούκοι, κίσσες, κοκκινολαίµηδες και πλήθος άλλα µικροπούλια. Η ορνιθο-
πανίδα του Εθνικού ∆ρυµού, δεν είναι πλούσια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη δοµή
της βλάστησης. Επίσης η έλλειψη νερού και επαρκούς τροφής περιορίζουν σηµαντικά τον
αριθµό ειδών της ορνιθοπανίδας. Συνολικά στο ∆ρυµό έχουν παρατηρηθεί περίπου 40 από
τα 245 είδη πουλιών που έχουν καταγραφεί στην Κεφαλονιά. Το 25% από τα πουλιά του
Εθνικού ∆ρυµού Αίνου ανήκει στα απειλούµενα. 

Πώς να παρατηρείς τα πουλιά...

Μην ξεχνάς ότι τα  πουλιά έχουν πολύ καλή
όραση και ακοή. Επίσης, αντιπαθούν το
θόρυβο και τη φασαρία. Μόλις κάτι τα ενο-
χλήσει πετούν και εξαφανίζονται γρήγορα.
Αν θέλεις να πλησιάσεις αρκετά ώστε να τα
αναγνωρίσεις και να παρακολουθήσεις τις
κινήσεις τους, πρέπει να θυµάσαι τα εξής:

• Προσπάθησε να είσαι όσο πιο ήρε-
µος µπορείς.

• Να κρύβεσαι πάντα και να µη στέκεσαι
σε ανοικτό χώρο. Η ανθρώπινη φιγού-
ρα τροµάζει πάρα πολύ τα πουλιά.

• Προσπάθησε να «καµουφλαριστείς».
Να φοράς καπέλο και ρούχα σε σκού-
ρα χρώµατα.

• Να κινείσαι αργά και χωρίς θόρυβο.

• Ο καλύτερος τρόπος να παρακολου-
θείς τα πουλιά είναι να βρεις µία
κρυψώνα και από εκεί να δεις τα
πουλιά που θα εµφανιστούν.

• Απαραίτητο είναι ένα σηµειωµατάριο. 

• Σε αυτό θα γράφεις τα χαρακτηριστι-
κά του πουλιού που παρατηρείς (µέγε-
θος, σχήµα, ήχος φωνής κ.ά).

• Μετά µπορείς να ψάξεις τα πουλιά
που παρατήρησες στα βιβλία για τα
πουλιά.

Πηγές: Bailey, J. & Burnie, D. (1993). Πουλιά. Αθήνα: Ερευνητές
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (χ.χ.) Το πρώτο µου βιβλίο για τα πουλιά. Αθήνα: ICBP & Ε.Ο.Ε.
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1. Βρείτε ένα κατάλληλο µέρος και µείνετε σιωπηλοί για µισή ώρα. Κοιτάξτε γύρω σας µε
προσοχή για να ακούσετε ή να δείτε πουλιά. Σηµειώστε τον αριθµό των πουλιών που
ακούτε ή βλέπετε. Αν µπορείτε φωτογραφίστε τα. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου πόσα
διαφορετικά πουλιά άκουσες και πόσα διαφορετικά πουλιά είδες. 

Ο ΣΠΙΖΑΕΤΟΣ είναι ένας σχετικά µικρός αετός, αλλά πολύ γρήγορος και ευέλικτος όταν
κυνηγάει. Είναι πολύ επιθετικός και ένα από τα πιο δυνατά και µαχητικά αρπακτικά. Κυνη-
γάει κουνέλια, πουλιά κ.λπ. Πετάει γρήγορα και ορµητικά. Ορµάει στη λεία, όπως τα γερά-
κια. Το χρώµα του είναι σκούρο καστανό, σχεδόν µαύρο στις άκρες των φτερούγων, πιο
ανοιχτό στον αυχένα και στη ράχη έχει µια υπόλευκη κηλίδα. Προτιµάει να ζει σε πλαγιές
µε θάµνους ή αραιά δασωµένες. Συχνά κυνηγάει σε ζευγάρια. Η φωνή του είναι ένα κακα-
ριστό «κάι, κάι, κικικι». Το επιστηµονικό του όνοµα είναι Hieraaetus fasciatus.

Ο ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ είναι ένα τυπικό αρπακτικό των βουνών της Ελλάδας. Το πέταγµά του είναι
θεαµατικό. Αερογλυστράει και ανεπορεί µε µεγαλοπρέπεια, χτυπώντας πότε-πότε τις φτερούγες.
Το χρώµα του είναι σκοτεινό µε χρυσοκίτρινη απόχρωση στο κεφάλι και τον αυχένα. Κυνη-
γάει σε βουνοπλαγιές µε βαθιές χαράδρες µε ορµάει από µικρό ύψος πάνω σε λαγούς και
άλλα µικρά ζώα. Φωλιάζει συνήθως σε απόµερες βραχώδεις βουνοσειρές, σε απότοµους
βράχους στις ακτές και τις πεδιάδες, αλλά µερικές φορές και σε δέντρα. Η φωνή του µοι-
άζει µε γαβγιστά «κγιε», που ακούγονται σπάνια, ενώ αφήνει και λίγες σφυριχτές κραυγές.
Ο πληθυσµός του συνεχώς µειώνεται. Το επιστηµονικό του όνοµα είναι Aquila chrysaetos.

Ο ΦΙ∆ΑΕΤΟΣ τρέφεται κυρίως µε ερπετά. Τα πόδια του είναι καλυµµένα µε κοντά και σκληρά
λέπια γιατί δεν είναι άτρωτος στο δηλητήριο της οχιάς. Φωλιάζει συνήθως σε δέντρα. Συχνά φτε-
ρουγίζει επί τόπου εντοπίζοντας τη λεία του. Το επιστηµονικό του όνοµα είναι Circaaetus gallicus.

Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ζει κυρίως σε δασωµένους λόφους. Έχει µειωθεί πολύ εξ αιτίας της κατα-
στροφής των δασών. Έχει µακριά ανοιχτόχρωµη ουρά και πολύ χαρακτηριστικές λευκές
κηλίδες στους ώµους. Συχνά κυνηγάει ανάµεσα στα κλαδιά αλλά και µε θεαµατικές κατα-
κόρυφες βουτιές. Τρώει µικρά πουλιά και άλλα σπονδυλωτά. Είναι ο µικρότερος ευρωπαϊ-
κός αετός. Φωλιάζει κυρίως στα ψηλά δένδρα. Η φωνή του είναι ένα λεπτό, υψηλό «κιου».
Το επιστηµονικό του όνοµα είναι Hieraaetus pennatus.
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Ο ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ είναι ένα σπάνιο γεράκι που µπορεί κανείς µε λίγη τύχη να το συνα-
ντήσει στα νησιά της Μεσογείου. Το σηµαντικότερο µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού του
φωλιάζει στην Ελλάδα, σε ξερονήσια του Αιγαίου. Είναι κοινωνικό πουλί και συχνά παρα-
τηρείται να κυνηγάει σε οµάδες. Ξεχειµωνιάζει στη Μαδαγασκάρη. Το επιστηµονικό του
όνοµα είναι Falco eleonorae.

Το ΞΕΦΤΕΡΙ είναι µικρό δασόβιο αρπακτικό. Ξαφνιάζει τη λεία του, κυρίως µικρά πουλιά,
πετώντας ανάµεσα σε δέντρα. Έχει κοντά φτερά και µακριά ουρά, χαρακτηριστικά που του
επιτρέπουν απότοµους ελιγµούς. Το µήκος του φτάνει τα 28-38 εκατοστά. Πετάει µε γρή-
γορα φτεροκοπήµατα. Φωνή «κεκ-κεκ-κεκ». Το επιστηµονικό του όνοµα είναι Accipiter
brevipes.

O ΚΟΥΚΟΣ δεν φτιάχνει ποτέ φωλιά αλλά το θηλυκό γεννάει τα αυγά του σε φωλιές
άλλων πουλιών, συχνά πολύ µικρότερων, που µεγαλώνουν τα µικρά του. Στο πέταγµα µοι-
άζει µε γεράκι επειδή έχει µυτερά φτερά. Η φωνή του αρσενικού είναι το γνωστό «κου-
κου» που αντηχεί στο δάσος το καλοκαίρι. Το µήκος του φτάνει τα 33 εκατοστά. Το επι-
στηµονικό του όνοµα είναι Cuculus canorus.

Η ΚΙΣΣΑ ζει σε κωνοφόρα και φυλλοβόλα δάση. Το µήκος της φτάνει τα 34 εκατοστά.
Σπάνια παρατηρείται µακριά από δέντρα. Το πέταγµά της είναι βαρύ, αργό και κυµατοειδές.
Στο έδαφος περπατάει µε µικρά πηδήµατα. Σχηµατίζει συχνά µικρές θορυβώδεις οµάδες.
Οι κραυγές της είναι κακόηχες, ένα «σκρακ σκρακ». Την άνοιξη µιµείται και φωνές άλλων
πουλιών, παρεµβάλλοντας κακοφωνίες. Το φθινόπωρο θάβει στο έδαφος βελανίδια  κάνο-
ντας προµήθειες για το χειµώνα. Συχνά, όµως ξεχνάει που τα έχει κρύψει, µε αποτέλεσµα
την άνοιξη να ξεφυτρώνουν καινούργιες βελανιδιές. Το επιστηµονικό της όνοµα είναι
Garrulus glandarius.

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ µε τα πρώτα κρύα του χειµώνα γεµίζει τα πάρκα των πόλεων. Το
καλοκαίρι περιορίζεται σε µεγαλύτερο υψόµετρο. ∆εν ανέχεται την παρουσία ατόµου του
ίδιου είδους στην περιοχή του ακόµη και το χειµώνα. Φωλιάζει σε τρύπες τοίχων, δέντρων,
όχθες κ.λπ. Η φωνή του είναι ένα επίµονο, συχνά πολύ γρήγορα επαναλαµβανόµενο  «τικ»,
ένα σιγανό «τζιπ»  και ένα λεπτό κλαψιάρικο «τζις». Το  τραγούδι του είναι  λεπτό και
µελωδικό. Το επιστηµονικό του όνοµα είναι Erithacus rubecula.
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2. Ψάξτε για φτερά πουλιών. Σχεδιάστε στο σηµειωµατάριό σας τα διαφορετικά φτερά που
βρήκατε. Χρησιµοποιώντας τα βιβλία σας για τα πουλιά, προσπαθήστε να αναγνωρίσετε
σε ποιο πουλί ανήκει κάθε φτερό.

∆· ·Ú·ÎÙÈÎ¿ Ô˘ÏÈ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË °Ë ÚÈÓ ·fi 60 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. √È ·ÂÙÔ›, ÔÈ Á‡Â˜, Ù·
ÁÂÚ¿ÎÈ·, Ù· ÍÂÊÙ¤ÚÈ·, Ë ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·, Ô ÌÔ‡ÊÔ˜, Ô ÁÎÈÒÓË˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎ¿ ·fi ·˘Ù¿. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
Ì˘ıÔÏÔÁ›· Â›¯·Ó ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË Î·È ÔÈ ıÂÔ›  ÙÈÌˆÚÔ‡Û·Ó ÛÎÏËÚ¿ fiÛÔ˘˜ Ù· ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û·Ó. √ ·ÂÙfi˜ ‹Ù·Ó
ÙÔ Ô˘Ï› ÙÔ˘ ¢›·, Ë ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜, ÙÔ ÁÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹. ™ÙË ÓÂfiÙÂÚË ·Ú¿‰ÔÛË, Ù· ·Ú·-
ÎÙÈÎ¿ Ô˘ÏÈ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ËÌÂÚfi‚È· Î·È Ó˘ÎÙfi‚È· Î·È
˙Ô˘Ó ÛÂ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÙfiˆÓ, ·ÏÏ¿ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ Ì¤ÚË, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î˘ÓËÁ‹-
ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂ›· ÙÔ˘˜. ∆Ú¤ÊÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ˙ˆÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÏÏ·Ì-
‚¿ÓÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙÂ ÌÂ Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ Á‡Â˜. 

∏ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î˘ÓËÁÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË
ÏÂ›· ÙÔ˘˜. ∆Ô Ú¿ÌÊÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ·È¯ÌËÚfi ÌÂ ÙÔ  Â¿Óˆ Ì¤ÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Á·Ì„fi
ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Îfi‚Ô˘Ó ÙË ÏÂ›· ÙÔ˘˜. ∆· fi‰È· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¿ ÌÂ ÌÂÁ¿Ï· ·È¯ÌËÚ¿
Î·È Á·Ì„¿ Ó‡¯È·. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Á‡Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·‰‡Ó·Ì· fi‰È· Î·È Ó‡¯È·, ÁÈ·Ù› ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ ÌÂ „ÔÊ›ÌÈ·. ∏ fiÚ·ÛË Â›Ó·È ÔÍ‡Ù·ÙË Î·È Ù· Ì¿ÙÈ·
ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ·ÎÔ‹
Â›Ó·È Â›ÛË˜ ÔÍ‡Ù·ÙË. ∆· Ó˘¯Ùfi‚È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ-
›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÂ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÌfiÓÔ
·fi ÙÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ›. ™‹ÌÂÚ· Ù·
·Ú·ÎÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÂÈÏÔ‡-
ÌÂÓË ÌÂ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÔÌ¿‰· Ô˘ÏÈÒÓ ÛÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÂ˜ ·ÂÈÏ¤˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÙfiˆÓ, ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Î˘Ó‹ÁÈ-
Ù·Ú›¯Â˘ÛË, Ù· Ê˘ÙÔÊ¿ÚÌ·Î· Î.¿
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3. Παρατήρησε µε τα κιάλια σου τα πουλιά. Σχεδίασε ή ζωγράφισε τα πουλιά που βλέπεις.
Συµπλήρωσε τον πίνακα.

Πώς να ζωγραφίσεις ένα πουλί...

Για να θυµάστε κάποιο συγκεκριµένο είδος πουλιού, θα πρέπει να φτιάξετε ένα σκίτσο του.
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε σηµειωµατάριο µε σπιράλ και χοντρό χαρτόνι.
Για κάθε πουλί σχεδιάστε το σχήµα του, τον τρόπο που πετάει και βάλτε τα χρώµατα του.
Μην ανησυχείτε δεν είναι καθόλου δύσκολο.

Για πουλί που στέκεται:

1. Σχεδιάστε δύο ελλείψεις (σχήµα αβγού), 
µία για το κεφάλι και µία για το σώµα. 
Αφήστε ένα κενό ανάµεσα στα δύο σχήµατα.

2. Προσθέστε το λαιµό, το ράµφος και τα πόδια.

3. Ζωγραφίστε σε γενικές γραµµές τα φτερά.

Για πουλί που πετάει:

1. Ξεκινήστε και πάλι µε δύο ελλείψεις.

2. Προσθέστε τις απλωµένες φτερούγες, 
την ουρά, το λαιµό και το ράµφος. 
Προσέξτε αν το κεφάλι είναι 
τεντωµένο ή µαζεµένο.

3. Προσθέστε τις λεπτοµέρειες των φτερών. 

Για πουλί που κολυµπάει:

1. Σχεδιάστε µισή έλλειψη για το σώµα του.

2. Προσθέστε το λαιµό, το ράµφος και τα πόδια.

3. Ζωγραφίστε σε γενικές γραµµές τα φτερά.

Πηγή: Bailey, J. & Burnie, D. (1993). Πουλιά. Αθήνα: Ερευνητές

Ονοµασία
πουλιού

Χαρακτηριστικά
σώµατος

Τρόπος που
τρέφεται

Τρόπος που
κινείται

Περιβάλλον
που ζει
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4. Τα πουλιά του Αίνου έχουν ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήµατος του
Αίνου; Συζητήστε στην οµάδα σας και γράψε την άποψη που διαµόρφωσες.

5. Φαντάσου ότι για µια µέρα της ζωής σου είσαι πουλί. Σηµείωσε στο σηµειωµατάριό
σου ποιο από τα πουλιά του Αίνου θα ήθελες να είσαι και γιατί.

6. Τώρα που είσαι πουλί γράψε τις δραστηριότητές σου σε µια µέρα. Γράψει επίσης, 
τι σου αρέσει, τι εύχεσαι να σου συµβεί, τι σε τροµάζει κ.ά. 

• Φτιάξε σκίτσα της ζωής σου ως πουλί. 

• Παρουσίασε στους συµµαθητές σου µε κινήσεις του σώµατός σου και χωρίς λόγια
σκηνές από τη ζωή σου. 
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7. Να οργανώσετε ένα παιχνίδι ρόλων για την προστασία των πουλιών του Αίνου. ∆ια-
µορφώστε το σενάριο της ιστορίας και εντοπίστε τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες
που θα συµµετάσχουν στο παιχνίδι σύµφωνα µε το σενάριο (π.χ. εκπρόσωποι Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Φορέα ∆ιαχείρισης, κυνηγετικού συλλόγου κ.ά.). Να ορίσετε έξι έως δέκα
µαθητές για παρατηρητές. Οι υπόλοιποι να χωριστείτε σε µικρές οµάδες τόσες όσοι οι
ρόλοι. Κάθε οµάδα να αναλάβει ένα ρόλο και να διαµορφώσει επιχειρήµατα ανάλογα
µε το ρόλο που επέλεξε. Μετά την πραγµατοποίηση του παιχνιδιού να γράψετε τις
δεσµεύσεις των οµάδων και των ατόµων που συµµετείχαν και να τις κοινοποιήσετε στους
τοπικούς φορείς.

8. Ποιοι κίνδυνοι απειλούν τα πουλιά του Αίνου; Προτείνετε τρόπους για την αντιµετώπιση των
κινδύνων που απειλούν τα πουλιά. Τι θα µπορούσατε να κάνετε εσείς για την προστασία των
πουλιών; Να σχεδιάσετε περιβαλλοντικές δράσεις και να πραγµατοποήσετε µία από αυτές.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ-ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
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9. Τα φυτά, τα πουλιά και όλα τα ζώα του Αίνου συνδέονται µεταξύ τους µε ένα πυκνό
δίκτυο τροφικών σχέσεων. Γενικά όσο πιο πολλές διακλαδώσεις έχει ένα τροφι-
κό δίκτυο (ή τροφικό πλέγµα), τόσο πιο σταθερή είναι η οικολογική ισορ-
ροπία του δάσους. ∆οκιµάστε να σχεδιάσε-
τε σε ένα χαρτόνι το τροφικό δίκτυο του
Αίνου. Προσπαθήστε να διακρίνετε τους
οργανισµούς σε παραγωγούς και κατανα-
λωτές. Φανταστείτε πως, ενδεχοµένως θα
άλλαζε το δίκτυο που φτιάξα-
τε, αν άλλαζε κάτι στο περι-
βάλλον. 

10. Η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) είναι φορέας µε
σηµαντικό έργο στην Προστασία
των Πουλιών. Στοιχεία επικοινω-
νίας µε την Ε.Ο.Ε. µπορείς να
βρεις στο συµπληρωµατικό υλι-
κό. Συζητήστε στην τάξη για
ποιούς λόγους θα µπορούσε
να σας είναι χρήσιµη µια επι-
κοινωνία µε την Ελληνική Ορνι-
θολογική Εταιρεία καθώς και µε τους
άλλους οργανισµούς που ασχολούνται µε
την προστασία των πουλιών στην Ελλάδα.
Γράψε στο σηµειωµατάριό σας τα κύρια σηµεία της συζήτησης. 
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 9

Απειλές και προβλήµατα

Πληροφορίες
Οι πυρκαγιές και η παράνοµη βόσκηση εξακολουθούν να απειλούν τον Αίνο. Στις παρυφές
του δάσους παρουσιάζονται πυρκαγιές σχεδόν κάθε καλοκαίρι, συχνά σε µεγάλη έκταση,
απειλώντας άµεσα το ∆ρυµό αφού τα έλατα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην φωτιά λόγω της
ρητίνης. Την πενταετία 1980-1985 κάηκαν 165 στρέµµατα ελατοδάσους. Τα αιγοπρόβατα κατα-
τρώγουν τα νεαρά βλαστάρια των ελάτων, τα ενδηµικά φυτά και γενικότερα όλα τα φυτικά
είδη που βρίσκουν µπροστά τους. Ορισµένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα µεγάλα έλατα
δεν αντικαθίστανται από νεότερα και το δάσος κινδυνεύει να χαθεί µέσα σε µια γενεά ελά-
της. Εκεί όπου λόγω πυρκαγιών και βόσκησης δεν υπάρχουν πια δέντρα, η διάβρωση συµπα-
ρασύρει το επιφανειακό γόνιµο έδαφος αφήνοντας γυµνό το πέτρωµα, όπου δεν αναπτύσ-
σεται ξανά το δάσος. Το δάσος ανακάµπτει µε πολύ αργούς ρυθµούς και πάλι µόνον εφό-
σον αφεθεί χωρίς άλλες παρεµβάσεις, π.χ. νέες πυρκαγιές. Επίσης, οι εκχερσώσεις, το
παράνοµο κυνήγι και η κατασκευή οδικού δικτύου µέσα και γύρω από το ∆ρυµό επιδρούν
αρνητικά στο οικοσύστηµα του Αίνου. Τέλος, αισθητική ρύπανση προκαλούν στην κορυφή του
Αίνου οι εγκαταστάσεις των σταθµών αναµετάδοσης τηλεοπτικών προγραµµάτων, έργα που
δεν ανταποκρίνονται στους σκοπούς ίδρυσης του ∆ρυµού.

1. Να ψάξετε µε την οµάδα σας στον Αίνο για σηµάδια από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Να γράψετε στο σηµειωµατάριό σας τα σηµάδια που βρήκατε και τις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες από τις οποίες προέρχονται. 
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2. Συζητήστε στην οµάδα σας και µε τους συµµαθητές σας ποιες ανθρώπινες δραστηριό-
τητες απειλούν τη χλωρίδα, την πανίδα και την ορνιθοπανίδα του Αίνου.

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις; 

• Ποια µέτρα θα πρέπει να ληφθούν και από ποιους φορείς ώστε να αντιµετωπιστούν
οι κίνδυνοι που απειλούν τον Αίνο;

• Ποιες δράσεις µπορούν να γίνουν προς την κατεύθυνση της προστασίας του Αίνου; 

3. Μελέτησε τις πληροφορίες που αναφέρονται στις απειλές που αντιµετωπίζει ο Αίνος και
παρατήρησε το σχήµα «Από τη διάβρωση στην ερηµοποίηση». Συζητήστε στην οµάδα σας
τι θα µπορούσε να συµβεί στον Αίνο λόγω των πυρκαγιών και της παράνοµης βόσκησης.

Από τη διάβρωση στην ερηµοποίηση

∆άσος Υλοτόµηση Καλλιέργειες Βόσκηση

Άγονη γή ∆ιάβρωση Ξηρασία Ερηµοποίηση

ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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∏ ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ∞›ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÓÂÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚ-
ÁÂÈÒÓ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ∆Ô 1501 ÔÈ ∂ÓÂÙÔ› ›‰Ú˘Û·Ó ÛÙ· √Ì·Ï¿ ÌÈ· ·ÔÈÎ›· ·fi 200 ˘ÏÔÙfi-
ÌÔ˘˜ - Ì·Ú·ÁÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÙfiÌËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜,  ÌÂ ÛÎÔfi ÙË Ó·˘‹ÁËÛË ÏÔ›ˆÓ Î·È ÙËÓ Í˘ÏÔ˘Ú-
Á›·. √ ∞›ÓÔ˜ ÙfiÙÂ ‰È¤ÙÚÂÍÂ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·Ô„ÈÏˆıÂ› ÂÓÙÂÏÒ˜. ªÂ ÙËÓ Í˘ÏÂ›· ÙÔ˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÊÚÔ‡-
ÚÈ· ÙË˜ ÕÛÔ˘ Î·È ÙË˜ ∑·Î‡ÓıÔ˘.  ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ¿ÏÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ˘ÚÎ·ÁÈ¿ Ô˘ Í¤Û·-
ÛÂ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛÂ Û¯Â‰fiÓ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏÂ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›-
Â˜ Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‹Ù·Ó ÙÔ 1797, fiÔ˘ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·ÈÁfiÙ·Ó Â› ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÊˆÙÈ¿ ·Ê¿ÓÈÛÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ ·fi ÙÔ ÌÈÛfi ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ Ô˘ Â›¯Â ·ÔÌÂ›ÓÂÈ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙfiÙÂ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È fiÚÈ· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜.
∞·ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ‚fiÛÎËÛË Î·È Ë Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ‰·ÛÔÊ‡Ï·ÎÂ˜. ŸÌˆ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù·
Ì¤ÙÚ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó.

Πηγή: Βασάλα, Π. (1986). (Επιµ.). Αίνος-Εθνικός ∆ρυµός. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των µαθητών της 
Α΄ τάξης του Γυµνασίου Κεραµειών Ν. Κεφαλληνίας. Αθήνα: Τυπογραφείο Καραβία.

4. Συζήτησε στην οµάδα σου και µε τους συµµαθητές σου τις απειλές που αντιµετώπισε
τον 16ο και 17ο αιώνα ο Αίνος σε σχέση µε αυτές που αντιµετωπίζει σήµερα. Γράψε
την άποψη που διαµόρφωσες στο σηµειωµατάριό σου. 
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5. Κατοικείς µε τους γονείς σου σε ένα χωριό στους πρόποδες του Αίνου. Η κύρια απα-
σχόληση της οικογένειάς σου είναι η κτηνοτροφία. Η περιοχή γύρω από το χωριό σου
έχει καεί πρόσφατα, αλλά µετά τις πρώτες βροχές το φρέσκο χορτάρι είναι πάλι άφθο-
νο. Οι γονείς σου συζητάνε ότι επιτέλους θα έχουν τα κατσίκια τους πάλι τροφή από
το Μεγάλο Βουνό. Στο σχολείο όµως µαθαίνεις ότι, αν µία καµένη περιοχή γίνει βοσκό-
τοπος, κινδυνεύει άµεσα από διάβρωση του εδάφους. 

• Προσπάθησε να διατυπώσεις επιχειρήµατα για να πείσεις τους γονείς σου να µην
αφήσουν το κοπάδι να βοσκήσει. 

• Φαντάσου και γράψε τι µπορεί να σου αντιπαραθέσουν εκείνοι. 

Πληροφορίες
Η αλλαγή του κλίµατος αποτελεί για την ανθρωπότητα µια από τις σοβαρότερες προκλήσεις
των επόµενων ετών. Η αύξηση της θερµοκρασίας, το λιώσιµο των πάγων, τα αυξανόµενα
φαινόµενα ξηρασίας, καταιγίδων και πληµµυρών αποτελούν σαφείς ενδείξεις της αλλαγής
του κλίµατος. Οι κίνδυνοι για τον πλανήτη και τις µελλοντικές γενιές είναι τεράστιοι και χρει-
άζεται να λάβουµε αµέσως µέτρα για την αντιµετώπισή τους. Οι ακραίες κλιµατικές αλλα-
γές θα αυξήσουν τη στάθµη της θάλασσας, µε αποτέλεσµα να µειώσουν την επιφάνεια των
υγρότοπων, καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, σε εδάφη ελάχιστα ψηλό-
τερα από την θαλάσσια επιφάνεια. Χιλιάδες είναι τα νησιά που θα πνιγούν ενώ οι παράκτιες
προστατευόµενες περιοχές θα βυθιστούν! Θα µειωθούν οι ποσότητες γλυκού νερού. Η αλα-
τότητα του νερού θα αυξηθεί  προκαλώντας τεράστιες επιπτώσεις στο οικοσύστηµα και οδη-
γώντας σε εξαφάνιση τα υδρόβια πουλιά Η αλλαγή του κλίµατος είναι ένα πολύπλοκο ζήτη-
µα. Εµπλέκεται µε το ενεργειακό ζήτηµα καθώς και µε ζητήµατα κατανάλωσης και τρόπου
ζωής. Εµπλέκεται επίσης µε τα ζητήµατα της φτώχειας και των ανισοτήτων.
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6. Σε µια ηµερίδα για τους Εθνικούς ∆ρυµούς ένας από τους οµιλητές ισχυρίστηκε ότι για
την προστασία του πλανήτη δεν αρκούν οι Προστατευόµενες Περιοχές αλλά απαιτούνται
πιο ριζικά µέτρα, που θα αποτρέψουν κινδύνους όπως η Αλλαγή του Κλίµατος. Ποια
είναι η άποψη της οµάδας σας; Ποιες λύσεις θα προτείνατε για την ουσιαστική προ-
στασία των Προστατευόµενων Περιοχών;

• Συζητήστε στιν οµάδα σας και στην τάξη. 

• Κρατήστε σηµειώσεις. 

• Γράψε τη άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση στην τάξη
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 10

∆ιαχείριση του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου µε στόχο την αειφορία

1. Σκέψου πιθανούς τρόπους µε τους οποίους ο Αίνος και η ευρύτερη περιοχή θα µπο-
ρούσαν να συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της Κεφαλονιάς. Τι δράσεις θα έπρεπε
να γίνουν; Συζητήστε στην οµάδα σας και µε τους συµµαθητές σας και διαµορφώστε
ένα σύντοµο κείµενο µε τις απόψεις σας. Σκεφτείτε σε ποιους τοπικούς φορείς θα µπο-
ρούσατε να γνωστοποιήσετε το κείµενό σας.

2. Να επισκεφτείτε τα χωριά στους πρόποδες του Αίνου. Μιλήστε µε τους κατοίκους και
ρωτήστε: α) µε τι ασχολούνται, β) ποια είναι η σχέση τους µε τον Εθνικό ∆ρυµό του
Αίνου, γ) ποια είναι η γνώµη τους για τη διαχείριση του Αίνου. Κρατήστε σηµειώσεις.
Συζητήστε στην οµάδα σας και µε τους συµµαθητές σας µε ποιούς τρόπους οι κάτοι-
κοί αυτών των χωριών θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην αειφόρο διαχείριση του Αίνου
και γενικότερα της περιοχής τους.
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3. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σχεδιάζει την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις
περιοχές που βρίσκονται στους πρόποδες του Αίνου. ∆ικαιολογήστε ποιες µορφές εναλ-
λακτικού τουρισµού θα µπορούσαν να αναπτυχθούν λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότη-
τες του Αίνου.

4. Θα βοηθούσε ο εναλλακτικός τουρισµός στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής; Ποια είναι
τα υπέρ και ποια τα κατά; Να σχεδιάσετε ένα debate. Η µία οµάδα να αναπτύξει θέσεις
υπέρ της ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην περιοχή και η άλλη κατά.

5. Γράψε ένα σποτ για την προσέλκυση επισκεπτών στον Αίνο που ενδιαφέρονται για εναλ-
λακτικούς τρόπους περιήγησης και γενικότερα γνωριµίας µε τους τόπους και τους ανθρώ-
πους µιας περιοχής.

Μορφές τουρισµού ∆ικαιολόγηση

Οικολογικός

Ορειβατικός

Αγροτοτουρισµός

Θρησκευτικός

Πεζοπορικός

Εκπαιδευτικός

Άλλες...
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6. Να επισκεφτείτε το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου για να ενηµερωθείτε για
το ρόλο του και για τις δράσεις που έχει αναλάβει  µε στόχο την αειφόρο διαχείριση
του Αίνου. Κρατήστε σηµειώσεις.

7. Συζητήστε στην οµάδα σας, δράσεις που θα µπορούσατε να  αναλάβετε εσείς οι ίδιοι
για την προστασία και την αειφόρο διαχείριση του Αίνου. Ποια θα ήταν τα πιθανά απο-
τελέσµατα, εάν µπορούσατε να πραγµατοποιήσετε τις δράσεις που σχεδιάσατε;  

8. Συζητήστε τη σηµασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των κατοίκων για την αειφόρο
διαχείριση του Αίνου. 

• Τι θα µπορούσε να γίνει για να αποκτήσουν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση; 
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 11

Παρουσιάζω τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου στο σχολείο µου

1. Συµπλήρωσε το χάρτη εννοιών. Συζητήστε στην οµάδα σας και τροποποιήστε το χάρτη
εννοιών σας όπου χρειάζεται.

προστατεύεταιβρίσκεται

Εθνικός
∆ρυµός Αίνου

ανθρώπινες 
δραστηριότητες

δράσεις

ατοµικέςσυλλογικές

ζώαφυτά πουλιά

φιλοξενεί για διαχείριση
µε στόχο την

αειφορία

απειλείται από

όπως

όπως

όπως όπως όπως

όπως



60

2. Γράψε ένα κείµενο 80-100 λέξεων µε θέµα: «Ο Εθνικός ∆ρυµός Αίνου». Στο κείµενό
σου να αναπτύξεις τις δικές σου απόψεις για τον Εθνικό ∆ρυµό της Κεφαλονιάς όπως
εσύ τον γνώρισες.  ∆ιάβασε το κείµενο που διαµόρφωσες στην τάξη.

3. Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα να διαµορφώσει ένα µικρό φυλλάδιο για τον 
Εθνικό ∆ρυµό Αίνου.

• Εµπλουτίστε το υλικό µε φωτογραφίες, σκίτσα κ.ά. που δηµιουργήσατε κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής σας επίσκεψης στον Αίνο.

• Φτιάξτε ένα πρωτότυπο εξώφυλλο και επιλέξτε έναν κατάλληλο τίτλο.

4. Ενηµερώστε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και τους µαθητές του Σχολείου σας για  τον Εθνι-
κό ∆ρυµό Αίνου. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου τα κύρια σηµεία της ενηµέρωσης.
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5. Οργανώστε µια ηµερίδα για την ενηµέρωση του Συλλόγου Γονέων και γενικότερα της
τοπικής κοινωνίας, για την εκπαιδευτική σας επίσκεψη στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου. 
Μοιράστε φωτοαντίγραφα των φυλλαδίων που διαµορφώσατε στη δραστηριότητα 3.

6. Σκεφτείτε στην οµάδα σας άλλους πρωτότυπους τρόπους για την ενηµέρωση των µαθη-
τών του σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τον 
Εθνικό ∆ρυµό Αίνου. Συζητήστε στην τάξη και επιλέξτε δύο τρόπους ενηµέρωσης. Είστε
διατεθειµένοι να τους εφαρµόσετε; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 12

Μελετώ τους Εθνικούς ∆ρυµούς της περιοχής µου

1. Υπάρχουν Εθνικοί ∆ρυµοί κοντά στην περιοχή σας; 

• Συζητήστε µεταξύ σας και συµφωνήστε ποιος είναι ο Εθνικός ∆ρυµός που βρίσκεται
πιο κοντά στην περιοχή σας. 

• Ρωτήστε τους κατοίκους να σας πουν πληροφορίες γι' αυτόν τον Εθνικό ∆ρυµό.

• Αναζητήστε πληροφορίες γι' αυτόν τον Εθνικό ∆ρυµό από έντυπα υλικά και από το
∆ιαδίκτυο σχετικά µε τη χλωρίδα, την πανίδα και την ορνιθοπανίδα, το καθεστώς δια-
χείρισης κ.ά.

• Αναζητήστε επιπλέον πληροφορίες από επιστηµονικές ενώσεις και άλλους φορείς. 

2. Σχεδιάστε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα: «Ο Εθνικός ∆ρυµός
που βρίσκεται κοντά στον τόπο µου». Στο σχεδιασµό του προγράµµατος θα πρέπει να απα-
ντήσετε και να συµφωνήσετε στα εξής: 

• Στόχοι του προγράµµατος

• Υλικά που θα χρειαστείτε

• Τρόπος εργασίας

• Πηγές πληροφόρησης

• Πιθανοί συνεργάτες
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• ∆ιάρκεια του προγράµµατος

• Κόστος

• Τελικό προϊόν

• Παρουσιάση των εργασιών

• Αξιολόγηση των εργασιών

3. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη κατά πόσο είστε διατεθειµένοι να υλοποιήσε-
τε αυτό το πρόγραµµα. ∆ικαιολόγησε στο σηµειωµατάριό σου την απόφαση της τάξης.
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4. Στις 21 Μαρτίου είναι η Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας. Ποιες δραστηριότητες νοµίζετε
ότι θα µπορούσαν να γίνουν την ηµέρα αυτή για τους Εθνικούς ∆ρυµούς και γενικότε-
ρα για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή σας; Ποιες δρά-
σεις θα µπορούσατε να αναλάβετε για τη διατήρηση τους;  Ποιες από αυτές τις δρά-
σεις δεσµεύεστε να υλοποιήσετε και µε ποιο τρόπο; 
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Σηµειωµατάριο
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