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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας

Γνωριµία µε τους υγρότοπους
1. Σκέψου έναν υγρότοπο που έχεις επισκεφτεί. ∆ώσε µία σύντοµη περιγραφή και
σε για την εµπειρία σου στην τάξη.

µίλη-

2. Τι είναι υγρότοπος; Ανακοίνωσε στην τάξη µε λέξεις ή µικρές εκφράσεις τις πρώτες
ιδέες που σου έρχονται στο µυαλό. Ένας µαθητής µπορεί να γράφει στον πίνακα τις
ιδέες που ακούγονται. Συζητήστε στην τάξη όλες τις ιδέες. ∆ιαµόρφωσε, αξιοποιώντας
τις ιδέες που θεωρείς κατάλληλες, έναν ορισµό για τους υγρότοπους.
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3. Μελέτησε το ένθετο κείµενο «Υγρότοποι και σύµβαση Ραµσάρ». Συζητήστε στην τάξη:
➤ τον ορισµό των υγρότοπων όπως δόθηκε στη σύµβαση Ραµσάρ.
➤ τροποποίησε τον ορισµό που έδωσες, όπου χρειάζεται.
Υγρότοποι και Σύµβαση Ραµσάρ
Η τεράστια σηµασία των υγρότοπων έχει αναγνωριστεί παγκόσµια. Αρκετοί είναι οι υγρότοποι που προστατεύονται µε εθνικές νοµοθεσίες ή και µε διεθνείς συµβάσεις, όπως είναι
η "Σύµβαση για τους Υγρότοπους ∆ιεθνούς Σηµασίας ιδιαίτερα ως Ενδιαιτήµατα Υδρόβιων Πουλιών", η οποία είναι πιο γνωστή ως "Σύµβαση Ραµσάρ". Η σύµβαση αυτή υπογράφτηκε στην πόλη Ραµσάρ του Ιράν, στις 2 Φεβρουαρίου 1971 και παρέχει το πλαίσιο για διεθνή συνεργασία µε στόχο την προστασία και την αειφόρο διαχείριση των υγρότοπων, ιδιαίτερα αυτών, που έχουν διεθνή σπουδαιότητα, ως περιοχές διαβίωσης υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών. Στον κατάλογο Ραµσάρ µέχρι στιγµής ανήκουν 1073 υγρότοποι, 11 από τους οποίους βρίσκονται στην Ελλάδα. Η σύµβαση Ραµσάρ στην Ελλάδα
τέθηκε σε ισχύ το 1974.
Στα επίσηµα κείµενα δόθηκε ο εξής ορισµός για τους υγρότοπους: «Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές που αποτελούνται από έλη µε ποώδη βλάστηση, από έλη µε τυρφώδες υπόστρωµα, από τυφρώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές κατακλύζονται µόνιµα ή προσωρινά µε νερό, το οποίο είναι στάσιµο ή τρεχούµενο, γλυκό, υφάλµυρο, ή αλµυρό. Οι περιοχές αυτές επίσης περιλαµβάνουν και εκείνες που καλύπτονται
µε θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά την αµπώτιδα δεν υπερβαίνει τα έξι µέτρα.
Επίσης στους υγρότοπους µπορούν να περιλαµβάνονται οι παρόχθιες ή παράκτιες ζώνες
που γειτονεύουν µε υγρότοπους και που είναι βαθύτερες από έξι µέτρα κατά την αµπώτιδα, αλλά βρίσκονται µέσα στα όρια του υγρότοπου όπως αυτός καθορίζεται παραπάνω».

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ….
√ ﬁÚÔ˜ ˘ÁÚﬁÙÔÔ˜ Â›Ó·È ·ﬁ‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ﬁÚÔ˘ wetland. √ ·ÁÁÏÈÎﬁ˜ ·˘Ùﬁ˜ ﬁÚÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È
Û˘¯Ó¿ Î·È ˆ˜ ˘ÁÚÔ‚ÈﬁÙÔÔ˜ Ô˘ Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ› ˆ˜ Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÁÚﬁÙÔÔ˘. ŸÌˆ˜
Î·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ Ë Ï¤ÍË ˘ÁÚÔ‚ÈﬁÙÔÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ·‰ﬁÎÈÌÔ Ó·
Ô‡ÌÂ ﬁÙÈ «ÔÈ ˘ÁÚÔ‚ÈﬁÙÔÔÈ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Î·Ï·ÌÈÒÓÂ˜, ˘ÁÚÔÏ›‚·‰· Î.Ï. ‹ ﬁÙÈ «ÔÈ Î·Ï·ÌÈÒÓÂ˜
Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ˘ÁÚÔ‚ÈﬁÙÔÔ˜ ÁÈ· Ù· ˘‰Úﬁ‚È· Ô˘ÏÈ¿», ‰ÈﬁÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ‚ÈﬁÙÔÔ˜ ÛÙËÓ √ÈÎÔÏÔÁ›·
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ·‚ÈÔÙÈÎ¤˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (¤‰·ÊÔ˜, ›˙ËÌ·, ÓÂÚﬁ, ÎÏ›Ì·
Î.Ï.) Î·È ÌﬁÓÔÓ ·˘Ù¤˜. ∆Ô ‚ÈÔÙÈÎﬁ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë ‚ÈÔÎÔÈÓﬁÙËÙ·. ÕÚ·, Ô ﬁÚÔ˜
˘ÁÚÔ‚ÈﬁÙÔÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚÔ Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÂÙ·È Î·È ·ÓÙ› ·˘ÙÔ‡ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ
ÓﬁËÌ· ÙË˜ ÊÚ¿ÛË˜, ÔÈ ﬁÚÔÈ ˘ÁÚﬁÙÔÔ˜, ˘ÁÚÔÙÔÈÎﬁ ÂÓ‰È·›ÙËÌ·, ˘ÁÚÔÙÔÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹, ˘ÁÚÔÙÔÈÎﬁ
ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·.
Πηγή: Τσιούρης, Σ. Ε. & Γεράκης, Π. Α. (1991 ). Υγρότοποι της Ελλάδος. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Τµήµα Γεωπονίας,
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
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4. Στο ένθετο πλαίσιο αναγράφονται οι 11 ελληνικοί υγρότοποι που ανήκουν στη Σύµβαση Ραµσάρ. ∆ιάβασε στο Συµπληρωµατικό υλικό µερικές πληροφορίες για τον
καθένα. Σηµείωσε τη θέση τους στο χάρτη. Στη θέση κάθε υγρότοπου βάλε τον αντίστοιχο αριθµό.
Ελληνικοί υγρότοποι Ραµσάρ
1. ∆έλτα του Έβρου
2. Λίµνη Ισµαρίδα (Μητρικού) και Λιµνοθάλασσες Ροδόπης
3. Λίµνη Βιστονίδα και Λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος
4. ∆έλτα Νέστου
5. Λίµνη Κερκίνη
6. Λίµνες Κορώνεια (Λαγκαδά) και Βόλβη
7. ∆έλτα Ποταµών Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα και Αλυκή Κίτρους
8. Λίµνη Μικρή Πρέσπα
9. Αµβρακικός Κόλπος
10. Λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου - Αιτωλικού
11. Λιµνοθάλασσα Κοτύχι - ∆άσος Στροφυλιάς
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°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ….
√ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙË˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË˜ ÔÏÏÒÓ ÂÈ‰ÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË˜ ÔÏÏÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô‰‹ÁËÛÂ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ «ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÙﬁˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ¿ÁÚÈ·˜ ·Ó›‰·˜ Î·È ¯ÏˆÚ›‰·˜». ™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ Â›Ó·È «Ó·
Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ
ÔÈÎÔÙﬁˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ¿ÁÚÈ·˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ·Ó›‰·˜ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îﬁ ¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ
ÌÂÏÒÓ ﬁÔ˘ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÂÙ·È Ë √‰ËÁ›·».
™Ù· ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡ÔÈ Ê˘ÛÈÎÒÓ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Î·È ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎﬁÙÔˆÓ Ô˘
‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË˜ ÛÂ ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ· ˙ˆÈÎ¿ Î·È Ê˘ÙÈÎ¿
Â›‰Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜. √È Ù‡ÔÈ ÔÈÎﬁÙÔˆÓ Î·È Ù· Â›‰Ë ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË˜
ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ 'ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·˜'. √Ú›˙ÔÓÙ·È Â›ÛË˜ Ù· Â›‰Ë ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Î·ıÂÛÙÒ˜ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ù· Â›‰Ë ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ë Ï‹„Ë ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ.
∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÈÎﬁÙÔˆÓ ‹ ÂÈ‰ÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·
Ë √‰ËÁ›· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÓﬁ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÈÎﬁÙÔˆÓ ‹/Î·È ÂÈ‰ÒÓ ÙË˜ ¿ÁÚÈ·˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È
·Ó›‰·˜. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· '∂È‰ÈÎ¤˜ ∑ÒÓÂ˜ ¢È·Ù‹ÚËÛË˜' (∂∑¢) Î·È Ì·˙› ÌÂ ÙÈ˜
'∑ÒÓÂ˜ ∂È‰ÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜' ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÚÈÛÙÂ› Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ √‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ √ÚÓÈıÔ·Ó›‰·, ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏﬁ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ºÀ™∏ 2000 (NATURA)
∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ NATURA 2000 ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈ‰ÒÓ Î·È
ÙˆÓ ÔÈÎﬁÙÔˆÓ Î·È ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎﬁ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ 239 ÂÚÈÔ¯¤˜ ˆ˜ ∆ﬁÔ˘˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ∂Ó‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ Î·È 151 ∑ÒÓÂ˜ ∂È‰ÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙË˜ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜
·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ 31 Â›Ó·È Ù·˘ÙﬁÛËÌÂ˜. ™ÙÔÓ ∂ıÓÈÎﬁ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ﬁÏÔÈ ÔÈ ∂ıÓÈÎÔ› ‰Ú˘ÌÔ› Î·È ÔÈ
˘ÁÚﬁÙÔÔÈ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛËÌ·Û›·˜.
Προστατευόµενες περιοχές και Φορείς ∆ιαχείρισης
Στην ελληνική νοµοθεσία µε τον όρο “προστατευόµενες περιοχές” νοούνται χερσαίες,
υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του
τοπίου, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα προστασίας και διατήρησης λόγω
της οικολογικής, γεωµορφολογικής, βιολογικής, επιστηµονικής ή αισθητικής σηµασίας τους.
Μεταξύ αυτών είναι τα εθνικά πάρκα, προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστατευόµενα τοπία και στοιχεία του τοπίου και περιοχές οικοανάπτυξης.
Οι Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών είναι πρόσφατος θεσµός στην Ελλάδα και µέχρι στιγµής έχουν ιδρυθεί 27 Φορείς ∆ιαχείρισης, σε ισάριθµες Προστατευόµενες Περιοχές. Βασική αρµοδιότητα των Φορέων ∆ιαχείρισης είναι η διοίκηση και διαχείριση της περιοχής ευθύνης τους καθώς και η προστασία και ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της φυσικής και πολιτιστικής της κληρονοµιάς. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του
πληθυσµού σε θέµατα των περιοχών ευθύνης τους, αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό έργο
των Φορέων ∆ιαχείρισης.
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5. Μελέτησε το κείµενο «Τα πουλιά των υγρότοπων». Συζητήστε στην τάξη:
➤ Γιατί τα πουλιά επιλέγουν τους υγρότοπους ως τόπους διαµονής ή διαχείµασης;
➤ Ποιοι κίνδυνοι απειλούν τα πουλιά των υγρότοπων;
➤ Ποια µέτρα θα µπορούσαν να ληφθούν για την προστασία τους;
Τα πουλιά των υγρότοπων
Στην Ελλάδα, πολλά είναι τα είδη των πουλιών που εξαρτώνται µε κάποιον τρόπο από
τους υγρότοπους και ορισµένα από αυτά χαρακτηρίζονται ως παγκοσµίως απειλούµενα. Τα
διάφορα είδη πουλιών των υγρότοπων φτιάχνουν τις φωλιές τους και γεννούν τα αυγά
τους σε διαφορετικά µέρη ανάλογα µε τις ανάγκες τους και τον τρόπο ζωής τους. Στους
καλαµιώνες φτιάχνουν τις φωλιές τους ο πορφυροτσικνιάς, ο καλαµόκιρκος, η νανοµουγκάνα, ο αργυροτσικνιάς κ.ά. για να γεννήσουν τα αυγά τους στους κρυψώνες που παρέχουν τα καλάµια ώστε να είναι προστατευµένα από τους εχθρούς τους. Αντίθετα ο πελαργός φτιάχνει τη φωλιά του ψηλά, όπως σε στήλες της ∆ΕΗ, στέγες σπιτιών, γιατί θέλει να
έχει µεγάλο οπτικό πεδίο ώστε να παρατηρεί και να εντοπίζει τον κίνδυνο από µακριά.
Στις όχθες της λίµνης φωλιάζουν χήνες και πάπιες. Οι πάπιες προτιµούν αποµονωµένες
λουρονησίδες ή νησάκια ώστε κάποιοι από τους εχθρούς τους, όπως οι αλεπούδες, να µην
έχουν πρόσβαση στη φωλιά. Οι ερωδιοί (τσικνιάδες) φωλιάζουν σε παραλίµνια ή παραποτάµια δάση. Στους λόφους και στα βράχια γύρω από το υγροτοπικό οικοσύστηµα φωλιάζουν µεγάλα αρπακτικά πουλιά, όπως είδη αετού, πετρίτες, βραχοκιρκίνεζα κ.ά.
Πηγή: Φλογαϊτη, Ε. (1995). (Επιµ.). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Αθήνα: WWF-Ελλάς.
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6. Παρατήρησε το σχήµα «Τροφικές σχέσεις σε υγρότοπο». Συζητήστε στην τάξη τρόπους
που µπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στις τροφικές σχέσεις.

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ……
√È ˘ÁÚﬁÙÔÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙﬁÔ˘˜ ÁÈ· ıËÏ·ÛÙÈÎ¿ ÌÂÚÈÎ¿ ·ﬁ Ù· ÔÔ›·, ﬁˆ˜ Ë ‚›‰Ú·, Ô
·ÁÚÈﬁÁ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÛ·Î¿ÏÈ, Â›Ó·È Â›‰Ë Û¿ÓÈ·.
™Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙÈ˜ Ï›ÌÓÂ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ﬁ 110 Â›‰Ë „·ÚÈÒÓ, ·ﬁ Ù· ÔÔ›·
ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 30% Â›Ó·È ÂÓ‰ËÌÈÎ¿ ÙË˜ ÓﬁÙÈ·˜ µ·ÏÎ·ÓÈÎ‹˜. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ÌÚ¿Ó· ÙˆÓ ¶ÚÂÛÒÓ, ÙÔÓ ÂÏÏËÓÔ˘ÁﬁÛÙÂÔ Î·È ÙË Ì·Ï·Ì›‰·.
™ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚﬁÙÂÚÔ˘˜ ˘ÁÚﬁÙÔÔ˘˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ·ÌÊ›‚È· Î·È ÂÚÂÙ¿. ∫¿ÔÈ· ·ﬁ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿
ÎÔÈÓ¿ Â›‰Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ˘ÁÚﬁÙÔˆÓ, ﬁˆ˜ Ô ‚¿ÙÚ·¯Ô˜, ÙÔ ÓÂÚﬁÊÈ‰Ô Î·È ÔÈ ÓÂÚÔ¯ÂÏÒÓÂ˜, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ﬁ ÙËÓ ∂˘ÚÒË.
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7. Θα ήθελες να επισκεφτείς ένα υγρότοπο µαζί µε τους συµµαθητές σου; Γράψε 2-3
λόγους που να δικαιολογούν την απάντησή σου.

8. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε έναν υγρότοπο. Γράψε «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει», όπως
προέκυψαν από τη συζήτηση στην τάξη.

Ú¤ÂÈ...

‰ÂÓ Ú¤ÂÈ...
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας

Άνθρωποι και υγρότοποι
Πληροφορίες
Οι υγρότοποι επιτελούν ποικίλες φυσικές λειτουργίες: εµπλουτίζουν τα υπόγεια νερά, προστατεύουν από τις πληµµύρες, απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, αποθηκεύουν και ελευθερώνουν θερµότητα, δεσµεύουν την ηλιακή ακτινοβολία και στηρίζουν τις τροφικές αλυσίδες, προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση κ.ά. Από τις λειτουργίες αυτές απορρέουν
αξίες για τον άνθρωπο, όπως είναι η οικολογική αξία, η εκπαιδευτική, η αρδευτική, η υδρευτική, η κτηνοτροφική, η αλιευτική, η πολιτιστική, η αξία αναψυχής κ.ά.
Πολλές φορές συγχέονται οι έννοιες "λειτουργία" και "αξία", τόσο ώστε να θεωρούνται ταυτόσηµες. Ίσως αυτό συµβαίνει διότι ορισµένες λειτουργίες ωφελούν τον άνθρωπο χωρίς ο
ίδιος να χρειάζεται να καταβάλλει προσπάθεια, ενώ άλλες προσδίδουν οφέλη µόνο µετά
από προσπάθεια. Επίσης µια λειτουργία µπορεί να ωφελεί τον άνθρωπο µε πολλούς τρόπους, δηλαδή να έχει περισσότερες από µία αξίες. Η σηµασία µιας λειτουργίας διαφέρει
από υγρότοπο σε υγρότοπο, άρα διαφέρουν και οι αξίες. Πολλές υγροτοπικές αξίες οφείλονται σε συνδυασµό λειτουργιών.
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1. Στον πίνακα αναγράφονται µερικές από τις αξίες των υγρότοπων. Συζητήστε στην οµάδα
σας και διαµορφώστε µικρά κείµενα στα οποία να αναλύετε το περιεχόµενο κάθε αξίας
και τη σχέση της αξίας µε κάποιες από τις λειτουργίες των υγρότοπων.

Αξίες των υγρότοπων
Αξίες

∆ικαιολόγηση

Οικολογική
Βιολογική (βιοποικιλότητα)
Υλοτοµική
Αλιευτική
Κτηνοτροφική
Αρδευτική
Υδρευτική
Υδροηλεκτρική
Αλατοληπτική
Αµµοληπτική
Θηραµατική
Αντιδιαβρωτική
Πολιτιστική
Επιστηµονική
Εκπαιδευτική
Αναψυχής
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Σχέση αξίας µε λειτουργία

2

2

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ….
ª›· ·ﬁ ÙÈ˜ Î˘ÚÈﬁÙÂÚÂ˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ˘ÁÚﬁÙÔˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÏÈÂ˘ÙÈÎ‹. ∏ ·ÏÈÂ›·, ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÎÙÈÔ˘˜ ˘ÁÚﬁÙÔÔ˘˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ÔÏÏ¿ Â›‰Ë „·ÚÈÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ·ﬁ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ˘Ê¿ÏÌ˘Ú·
ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÂÎ‚ÔÏÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∫¤Ê·ÏÔÈ, Ï·‚Ú¿ÎÈ·, ÙÛÈÔ‡ÚÂ˜, ¯¤ÏÈ·,
Â›Ó·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚ· ÂÌÔÚÂ‡ÛÈÌ· Â›‰Ë Ô˘ ·ÏÈÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÎÙÈÔ˘˜ ˘ÁÚﬁÙÔÔ˘˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜
Ì·˜. ∏ ·ÏÂ›· ÛÙÔ˘˜ ˘ÁÚﬁÙÔÔ˘˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Û˘Ì‚·Ù‹ ÌÂ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÚÔÊ‹ ÌÂÁ¿ÏË˜ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜ ·Í›·˜, ··Û¯ﬁÏËÛË Î·È ÂÈÛﬁ‰ËÌ· ÛÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.
∂›ÛË˜ ÔÈ ˘ÁÚﬁÙÔÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ˘‰·ÙÔÎ·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ (È¯ı˘ÔÎ·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È ÔÛÙÚ·ÎÔÎ·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜). ™ÙÈ˜ Ì˘‰ÔÎ·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ∞ÍÈÔ‡ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ 90% ÂÚ›Ô˘ ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜
·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì˘‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ¿ÏÏˆÓ ÔÛÙÚ¿ÎˆÓ, ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰ﬁÓ
ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÛÙÈ˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛÂ˜ ÂÎÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤ÛÙÚÔÊÂ˜,
Î˘Ú›ÓÔÈ Î·È ¯¤ÏÈ·.
øÛÙﬁÛÔ ÔÈ ÂÓÙ·ÙÈÎ¤˜ È¯ı˘ÔÎ·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ (Ë ÂÎÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ
ÙÂ¯ÓËÙ¤˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ‹ ÎÏˆ‚Ô‡˜ ÌÂ ·ÚÔ¯‹ ÙÚÔÊ‹˜) Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘ÁÚﬁÙÔÔ˘˜ ÂÂÈ‰‹,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚ· ·˘Ù¿ ÙË˜ Ú‡·ÓÛË˜, ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÂ
ÓÂÚﬁ, ÙˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÌÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ (ÎÙ›ÚÈ·, ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜) Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂ „·ÚÔÊ¿Á·
Ô˘ÏÈ¿.

Ειδικές µορφές τουρισµού
1. Αγροτοτουρισµός
2. Τουρισµός τρίτης ηλικίας
3. Αθλητικός τουρισµός
4. Θαλάσσιος τουρισµός
5. Οικολογικός τουρισµός
6. Τουρισµός υγείας και φυσικής ζωής
7. Ιαµατικός τουρισµός
8. Συνεδριακός τουρισµός
9. Χειµερινός τουρισµός
10. Τουρισµός περιπέτειας
11. Θρησκευτικός τουρισµός
12. Ορεινός τουρισµός
13. Πολιτιστικός τουρισµός
14. Επαγγελµατικός τουρισµός
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2. Τώρα που γνωρίζεις τις αξίες των υγρότοπων, δικαιολόγησε ποιες από τις ειδικές µορφές τουρισµού µπορούν να αναπτυχθούν σε έναν υγρότοπο. Συζητήστε στην οµάδα σας
και στην τάξη. Γράψε τα επιχειρήµατά σου όπως διαµορφώθηκαν µετά τη συζήτηση στην
τάξη.

3. Οι υγρότοποι απειλούνται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες που επιφέρουν σηµαντικές διαταραχές και δηµιουργούν περιβαλλοντικά προβλήµατα. Στον πίνακα αναγράφονται ορισµένες από αυτές τις δραστηριότητες.
➤ Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη τις διαταραχές που επιφέρουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στα υγροτοπικά οικοσυστήµατα και τα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν για την προστασία και την αειφόρο διαχείριση των υγρότοπων.
➤ Συµπληρώστε τον πίνακα µε τις απόψεις που διαµορφώσατε από τη συζήτηση.

Ανθρώπινες δραστηριότητες
που απειλούν τους υγρότοπους

∆ιαταραχές και
προβλήµατα

Αποξήρανση

Προκαλεί µερική εξάντληση
των υπόγειων υδροφόρων
οριζόντων που
χρησιµοποιούνται ως
πηγή πόσιµου ή αρδευτικού
νερού και υποβαθµίζει
την ποιότητα των νερών
στις περιπτώσεις που
οι υδροφόροι ορίζοντες
γειτνιάζουν µε θάλασσες.

Καταπάτηση υγροτοπικών
εκτάσεων και αλλαγή
της χρήσης τους.
Υπερβόσκηση

11

Προστασία και
αειφόρος διαχείριση

2

2
Υπεραλίευση

Παράνοµο κυνήγι

Αφαίρεση άµµου
από τις τις όχθες

Ρύπανση (από αστικά
λύµατα, κτηνοτροφικά
και βιοµηχανικά απόβλητα,
καθώς και από αστικά
στερεά απορρίµµατα)

Ευτροφισµός

Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη
τουριστικών δραστηριοτήτων

Εντατικές υδατοκαλλιέργειες

Φράγµατα

12

2

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ….
√È Ï›ÌÓÂ˜, ÔÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛÂ˜, ÔÈ ‚¿ÏÙÔÈ, Ù· ÔÙ¿ÌÈ·, Ù· ¢¤ÏÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ Ù· ˘ÁÚÔÙÔÈÎ¿
ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ¤ÌÓÂ˘ÛË˜ ÛÂ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÁÏ‡ÙÂ˜, ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜, ÔÈËÙ¤˜ Î·È Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.
¶ÔÏ‡ ÁÓˆÛÙﬁ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ıÈÛÙﬁÚËÌ· ÙË˜ ¶ËÓÂÏﬁË˜ ¢¤ÏÙ· «∆· Ì˘ÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ µ¿ÏÙÔ˘» Î·ıÒ˜
Î·È ÔÈ «∫·ËÌÔ› ÙË˜ §ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜» ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿».
∞ÏËÛÌﬁÓËÙÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È «∆Ô ÔÙ¿ÌÈ» ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ˘ Î·È
«¶ﬁıÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‚¿ÏÙÔ˘˜» ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË §¿ÛÎÔ˘, ÂÓÒ ÂÚ›ÊËÌ· Â›Ó·È Ù· Ï¿Ó· ÙˆÓ ˘ÁÚﬁÙÔˆÓ ÛÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ «£›·ÛÔ˜» Î·È «∆Ô ÏÈ‚¿‰È Ô˘ ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ» ÙÔ˘ £ﬁ‰ˆÚÔ˘ ∞ÁÁÂÏﬁÔ˘ÏÔ˘.
¢È¿ÛËÌÔ ÌÔ˘ÛÈÎﬁ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È Ô «°·Ï¿˙ÈÔ˜ ¢Ô‡Ó·‚Ë˜» ÙÔ˘ °Èﬁ¯·Ó ™ÙÚ¿Ô˘˜.
¶ÔÏÏÔ› ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ˘ÁÚﬁÙÔÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÒÛÂÈ ÛÔ˘‰·›·
ÏÂ˘ÎÒÌ·Ù·, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚Ú·¯ÔÁÚ·Ê›Â˜ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ¶Ú¤Û· Î·È Ë ·Ó¿ÁÏ˘ÊË
·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÂÚ·ÎÈÔ‡ Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÂ ÂÚˆ‰Èﬁ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ.
∂›ÛË˜ ÔÈ ˘ÁÚﬁÙÔÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›·, ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î·È
ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·. ŒÚÁ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· Â›Ó· Ù· ¤ÙÚÈÓ· ÁÂÊ‡ÚÈ·, ÔÈ ÓÂÚﬁÌ˘ÏÔÈ, ÔÈ ÓÂÚÔÙÚÈ‚¤˜, Ù· ·ÏÈÂ˘ÙÈÎ¿ ÛÎ¿ÊË Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ·Ú·Ï›ÌÓÈˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ.
4. Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα να αναζητήσει πληροφορίες για τους υγρότοπους
σε διάφορες µορφές τέχνης, π.χ. η 1η οµάδα να αναλάβει το θέµα: «Κινηµατογράφος
και υγρότοποι», η 2η «Φωτογράφοι και υγρότοποι», η 3η «Οι υγρότοποι στη λογοτεχνία
και την ποίηση», η 4η «Οι υγρότοποι στη ζωγραφική», η 5η «Οι υγρότοποι στη µουσική», η 6η «Οι υγρότοποι στην ελληνική µυθολογία» κ.ά.
➤ Γράψε στο σηµειωµατάριό σου την οµάδα που ανήκεις και διαµορφώστε όλη η οµάδα
ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της εργασίας σας.
➤ Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, προσθέστε στο σηµειωµατάριό σας µια µικρή περίληψη.
➤ Παρουσιάστε τις εργασίες σας στην τάξη µε έναν πρωτότυπο τρόπο.
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5. Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ιδρύθηκε το 1991, ως παράρτηµα του
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, µε έδρα τη Θέρµη του Νοµού Θεσσαλονίκης.
➤ Αναζήτησε στο ∆ιαδίκτυο πληροφορίες για το έργο του ΕΚΒΥ.
➤ ∆ώσε µια σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων του.

6. Στο συµπληρωµατικό υλικό θα βρεις και άλλους φορείς που ασχολούνται µε τους υγρότοπους στην Ελλάδα.
➤ Αναζητήστε µε την οµάδα σας πληροφορίες για το έργο των φορέων αυτών.
➤ Γράψε την άποψή σου για το έργο τους και τη συµβολή τους στην προστασία,
διατήρηση και αξιοποίηση των υγρότοπων.
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7. Προετοιµάστε την εκπαιδευτική σας επίσκεψη στους υγρότοπους της Κεφαλονιάς 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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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας

Η λιµνοθάλασσα του Κούταβου

Πληροφορίες
Η λιµνοθάλασσα του Κούταβου βρίσκεται στο µυχό του κόλπου του Αργοστολίου. Έχει έκταση 1.300 στρέµµατα, µέσο βάθος νερών 80 εκατοστά και µήκος ακτογραµµών περίπου
τέσσερα χιλιόµετρα. Χωρίζεται από τον κόλπο του Αργοστολίου µε την ιστορικής σηµασίας
γέφυρα του Κούταβου. Τα τόξα που δηµιουργούν οι βάσεις στήριξης επιτρέπουν την επικοινωνία των νερών της λιµνοθάλασσας µε τα νερά της θάλασσας. Βόρεια της λιµνοθάλασσας υπάρχει αλσύλλιο ευκαλύπτων και ακολουθεί η πλατιά πεδιάδα της Κρανιάς. Στις
ανατολικές όχθες της λιµνοθάλασσας βρίσκονται πηγές γλυκού νερού. Το νερό της µεγαλύτερης από αυτές, που ονοµάζεται Νεροµάνα, χρησιµοποιείται για την ύδρευση της πόλης
του Αργοστολίου.
Η λιµνοθάλασσα κάποτε ήταν ιδεώδης ψαρότοπος. Πριν µερικά χρόνια µάλιστα κατά το
τέλος του χειµώνα ένα είδος γοβιού έµπαινε στη λιµνοθάλασσα για να γεννήσει. Οι ψαράδες ψάρευαν τα ψάρια αυτά µε ειδικά δίχτυα που τοποθετούσαν στις καµάρες της γέφυρας. Τα αυγόµενα αυτά ψάρια ονοµάζονται από τους ντόπιους “µπακανέτι”. Σήµερα υπάρχουν µύδια, κυδώνια και αχιβάδες, χταπόδια και σουπιές, κέφαλοι, χέλια, µουρµούρια,
λαβράκια κ.λπ. ωστόσο τα ψάρια έχουν µειωθεί και το ψάρεµα στη λιµνοθάλασσα επιτρέπεται µόνο µε πετονιά.
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Σηµαντική είναι η ορνιθοπανίδα της περιοχής. Στη λιµνοθάλασσα καταγράφηκαν 29 από τα
συνολικά 245 είδη πουλιών της Κεφαλονιάς. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει υπέροχους κύκνους, λευκοτσικνιάδες, σταχτοτσικνιάδες, χουλιαρόπαπιες, πρασινοκέφαλες,
νερόκοτες, χαλκόκοτες, ψευτοµαχητές, ασηµόγλαρους, αλκυόνες, καστανοκέφαλους γλάρους,
µαυροβουτηχτάρια, κοτσύφια, καρδερίνες, κίσσες κ.ά. Αξίζει να επισηµανθεί ότι 12 από τα
29 είδη της ορνιθοπανίδας της λιµνοθάλασσας ανήκουν στα απειλούµενα.
Η βλάστηση της ευρύτερης περιοχής αποτελείται κυρίως από µακκία, φρύγανα, δασικούς
σχηµατισµούς, καλαµώνες και υδρόβια φυτά. Η χλωρίδα της περιοχής αποτελείται από 450
περίπου είδη µεταξύ των οποίων υπάρχουν είδη µε σπάνιες ή περιορισµένες εµφανίσεις
στην Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περιοχή έχει εντοπιστεί το ενδηµικό είδος Allium
ionicum, το οποίο έχει χαρακτηριστεί σπάνιο και απαιτείται η προστασία του. Επίσης στην
περιοχή έχουν καταγραφεί 16 είδη ερπετών (κεφαλονίτικο κονάκι, µολυντήρι, ταρέντολα, ονυχοχελώνα, κυρτοδάχτυλος κ.ά) και οκτώ θηλαστικών (σκαντζόχοιρος, δασοποντικός, νυφίτσα,
κουνάβι, νανονυχτερίδα κ.ά).
Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της λιµνοθάλασσας δηµιουργήθηκε Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης, διαµορφώθηκαν ελεύθεροι χώροι, και σύστηµα πεζοδρόµων και ποδηλατόδροµων. Η περιοχή σήµερα αποτελεί περιαστικό οικολογικό πάρκο µε µεγάλο ενδιαφέρον
και σηµασία για τη γενικότερη ανάπτυξη του τόπου.

1. Περπατήστε στην περιοχή της λιµνοθάλασσας, ακολουθώντας τον πεζόδροµο. Παρατήρησε την περιοχή. Σηµείωσε τις παρατηρήσεις σου. Γράψε όσα σου αρέσουν και όσα
δεν σου αρέσουν. ∆ικαιολόγησε τις απόψεις σου στους συµµαθητές σου. Συζητήστε και
τροποποίησε τις απόψεις σου αν χρειάζεται.
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Πριν τη συζήτηση
Μου αρέσουν

Μετά τη συζήτηση

∆εν µου αρέσουν

Μου αρέσουν

∆εν µου αρέσουν

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ…..
∏ ÔÓÔÌ·Û›· «∫Ô‡Ù·‚Ô˜», ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎ‹ Ï¤ÍË «∫ﬁÙÙ·‚Ô˜», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ
ÏÂÎ¿ÓË. ∏ ·ÓÔÈÎÙ‹ ¯¿ÏÎÈÓË ÊÈ¿ÏË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ, Ô˘ ¯ÚËÛ›ÌÂ˘Â ÁÈ· ·›ÁÓÈÔ ÛÙ· Û˘ÌﬁÛÈ·, ÂÍÂÏ›¯ÙËÎÂ ÌÂ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÛÈ·ÛÙÒÓ. ™Â ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· Ë ÏÂÎ¿ÓË ÙÔ˘
Ì˘¯Ô‡ ÙÔ˘ ÎﬁÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘ Ô˘ ÁÈ· ¯ÚﬁÓÈ· ‰Â¯ﬁÙ·Ó Ù· Ê˘ÛÈÎ¿ Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÛÂ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎﬁ ÎﬁÙÙ·‚Ô. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÌﬁ˜ Ô˘ Î·ıﬁÏÔ˘ ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ ·ﬁ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ∫Ô‡Ù·‚Ô˜, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ È‰ÈﬁÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏﬁÁÔ˘˜ ÙÔ ı¤ÛÂÈ Ì·ÎÚﬁÓ ﬁÌÈÎÚÔÓ (ÂÂÈ‰‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔ˜ ·ﬁ Ù· ‰‡Ô Ù·Ê),
ÚÔÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÛÂ -Ô˘, ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· Ù·Ê.
Πηγή: ∆εµπόνος, Α-∆. (1999). Κούταβος. Το χρονικό ενός βάλτου. Αργοστόλι: ∆ήµος Αργοστολίου.

2. Κλείσε τα µάτια και αφουγκράσου τους ήχους της λιµνοθάλασσας.

3. Στο µυχό της λιµνοθάλασσας έχει δηµιουργηθεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης.
Οργανώστε µια επίσκεψη στο Κέντρο. Παρατηρήστε την πρωτότυπη αρχιτεκτονική του κτιρίου και τα εκθέµατα. Κρατήστε σηµειώσεις.
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4. Κάνετε ησυχία και παρατηρήστε µε τα κιάλια σας τα πουλιά της λιµνοθάλασσας.
➤ Σχεδίασε τα πουλιά που βλέπεις.
➤ Συµπλήρωσε τον πίνακα.
Είδος πουλιού

Χαρακτηριστικά
σώµατος

Τρόπος που
τρέφεται

Τρόπος που
κινείται

Περιβάλλον
που ζει

5. Στις ακτές του υγρότοπου θα συναντήσετε µύδια και στρείδια, πεταλίδες, σαλιγκάρια,
κελύφη από καβούρια και πολλά άλλα είδη.
➤ Προσπαθήστε να βρείτε κοχύλια και κελύφη από θαλάσσιους οργανισµούς. Παρατηρήστε τις λεπτοµέρειες των κοχυλιών.
➤ Φτιάξτε για το καθένα το σχέδιό του και κρατήστε µερικές σηµειώσεις: σχήµα, µέγεθος, χρώµα κ.ά.
➤ Βάλτε τα κοχύλια που συγκεντρώσατε σε σακούλες, γράψετε τον τόπο συλλογής και
την ηµεροµηνία και πάρτε τα µαζί σας.
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6. Συζητήστε και δικαιολογήστε ποιες από τις αξίες των υγρότοπων έχει η
του Κούταβου.

Αξίες υγρότοπων

Αξίες Λιµνοθάλασσας Κούταβου

Οικολογική
Βιολογική (βιοποικιλότητα)
Υλοτοµική
Αλιευτική
Κτηνοτροφική
Αρδευτική
Υδρευτική
Υδροηλεκτρική
Αλατοληπτική
Αµµοληπτική
Θηραµατική
Αντιδιαβρωτική
Πολιτιστική
Επιστηµονική
Εκπαιδευτική
Αναψυχής
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7. Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες παρατηρείτε στη λιµνοθάλασσα τη στιγµή της επίσκεψής σας; Συζητήστε στην οµάδα σας σε ποιες από τις αξίες του υγρότοπου θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν διαταραχές και περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της ασύνετης χρήσης από τον άνθρωπο.
Αξίες
Λιµνοθάλασσας

Ανθρώπινες
∆ραστηριότητες

Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

8. Μελέτησε το κείµενο «Η γέφυρα ∆εβοσέτου». Οργανώστε µια επίσκεψη στη γέφυρα.
Φωτογραφίστε τη γέφυρα, ζωγραφίστε την και σκιτσάρετε.
Η γέφυρα ∆εβοσέτου
Η γέφυρα ∆εβοσέτου, είναι πέτρινη µε καµάρες και έχει µήκος 900 περίπου µέτρα.
“Χωρίζει” τη λιµνοθάλασσα του Κούταβου από τον ανοικτό κόλπο και ενώνει το Αργοστόλι
µε την απέναντι στεριά και τα Νεκροταφεία τριών δογµάτων (Ορθόδοξο, Καθολικό, Εβραϊκό). Ονοµάζεται και γέφυρα του Κούταβου.
Μέχρι το 1812 αυτή η γέφυρα δεν υπήρχε. Την εποχή εκείνη η πόλη του Αργοστολιού
ήταν ουσιαστικά αποµονωµένη από την βορειοανατολική ύπαιθρό της. Οι χωρικοί ήταν υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν βάρκες για να αποφεύγουν τον ιδιαίτερα κοπιαστικό και
µεγάλο γύρο του Κούταβου, που εκτός των άλλων ήταν δύσβατος και τις νυκτερινές ώρες
επίφοβος. Επίσης, πρόβληµα είχαν όσοι κατοικούσαν στο Αργοστόλι, ιδιαίτερα οι εισοδηµατίες αγρότες που έπρεπε να πηγαίνουν στις αγροικίες τους.
Την εποχή εκείνη όλα τα Ιόνια Νησιά ήταν σε Βρετανική Προστασία. Στην Κεφαλονιά διορίστηκε διοικητής, ένας Ελβετός που ανήκε στην υπηρεσία του Βρετανικού στρατού, ο ∆ε
Βοσσέτ (∆εβοσέτος). Η πρώτη φροντίδα του ∆ε Βοσσέτ ήταν η εξασφάλιση καλύτερης επικοινωνίας της πρωτεύουσας µε την ύπαιθρο, που θα γινόταν δυνατή µε την κατασκευή
γέφυρας στον Κούταβο. Το έργο το ανέλαβε ο ίδιος ο ∆ε Βοσσέτ, το 1812 µε µεγάλο
ζήλο και µετά 15 µέρες παραδόθηκε στην κυκλοφορία η πρώτη γέφυρα, που ήταν ξύλινη,
αψιδωτή και στηριζόταν σε πασσάλους.
Αµέσως µετά, µε βάση αυτή την ξύλινη διάβαση, κατασκευάστηκαν πέτρινα στηρίγµατα στο
βυθό, τα οποία ενώθηκαν µε χοντρά δρύινα δοκάρια, πάνω στα οποία καρφώθηκαν σανίδες πάχους 5-8 εκατοστών, από αυτές που χρησιµοποιούνται στις ναυπηγικές κατασκευές.
Αυτό το δεύτερο έργο χρειάστηκε 3-4 χρόνια για να τελειώσει. Στη µέση της γέφυρας,
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εκεί που τα νερά είναι ρηχά, στήθηκε µια λίθινη αρµονική πυραµίδα, η Κολόνα. Είναι
το αναθεµατικό µνηµείο της γέφυρας που διαιωνίζει το επίτευγµα και τους κατασκευαστές του. Πάνω στην πέτρα χαράκτηκαν στα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και λατινικά:
ΤΗ ∆ΟΞΗ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ.
ΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ.
ΕΤΕΙ 1813.
Τριάντα χρόνια αργότερα ο χρόνος και η χρήση έφεραν τη γέφυρα στα όρια της κατάρρευσης. Τότε, το 1842 έγινε ανάπλαση της γέφυρας την οποία προώθησε ο τοποτηρητής
βαρόνος Έβερτον. Η νέα γέφυρα κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από πέτρα, µε πολλές
καµάρες και στερεώθηκε πάνω σε 16 οµοιόµορφα ελλειπτικά τόξα, σε σωστές αναλογίες
και µε µεγαλύτερο πλάτος. Στα άκρα κατασκευάστηκαν πέτρινα στηθαία από πωρόλιθο µε
κατά διαστήµατα περίτεχνα κιγκλιδώµατα που καθιστούσαν την κατασκευή ανθεκτική και αρχιτεκτονικά αρµονική. Η διάβαση των πεζών και οχηµάτων ιδίως κατά τη διάρκεια του χειµώνα, µε τους σφοδρούς ανέµους και το ύψος των κυµάτων ήταν δυνατή και ασφαλής.

Αυτή τη µορφή είχε η γέφυρα µέχρι τους σεισµούς του 1953 που έπαθε σοβαρές ζηµιές.
Τα έργα συντήρησης, σταθεροποίησαν τη γέφυρα, ωστόσο δεν ακολούθησαν την αρχιτεκτονική του µνηµείου. Τότε, όπως πολύ εύστοχα επισηµαίνει ο ιστορικός και ερευνητής
Αγγελοδιονύσης ∆εµπόνος «περισσότερο από τη φύση κατέστρεψε τη γέφυρα η ανθρώπινη βεβήλωση». Το 1970, η γέφυρα χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο µνηµείο.
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9. Μελέτησε τις πληροφορίες για τη γέφυρα ∆εβοσέτου και το κείµενο. Σκέψου για ποιους λόγους ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η κατασκευή της γέφυρας επηρέασε τις λειτουργίες του οικοσυστήµατος του Κούταβου. Συζητήστε στην οµάδα σας και γράψε στο
σηµειωµατάριό σου τους λόγους, όπως διαµορφώθηκαν µετά τη συζήτηση στην οµάδα.
«Καµία ιστόρηση, σχετική µε τον Κούταβο, δεν κρίνεται ικανοποιητική χωρίς εκτεταµένη
αναφορά στη Γέφυρα! Η Γέφυρα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Κουτάβου, επειδή,
αναµφισβήτητα, µε την κατασκευή της επηρέασε το περιβάλλον αλλάζοντάς του τη δοµή.
Μέχρι το οικοσύστηµα να αναπροσαρµοστεί στις νέες συνθήκες, υποβλήθηκε σε δοκιµασίες αδυσώπητης ισορροπίας, για τις ζωές, που φιλοξενούσε! Χωρίς να 'χουµε συγκριτικά στοιχεία του, πριν το 1822, βιοτόπου, αδίστακτα µπορούµε να ισχυριστούµε πως το
κατασκεύασµα που λέγεται γέφυρα, δεν ήταν µία πράξη φιλική προς το οικοσύστηµα του
Κουτάβου»
Πηγή: ∆εµπόνος, Αγγελο-∆ιονύσης (1999) Κούταβος Το χρονικό ενός Βάλτου. Αργοστόλι: ∆ήµος αργοστολιού

10. Η Γέφυρα συµβολίζει για τους κατοίκους του αργοστολιού τη µετάβαση από τη ζωή
στο θάνατο, αφού στο τέρµα της είναι εγκαταστηµένα τα νεκροταφεία τριών δογµάτων
και όλη η εκεί περιοχή χαρακτηρίζεται «τόπος αναπαύσεως». Γράψε τα συναισθήµατα, που
σου δηµιουργεί ο ρόλος αυτός της Γέφυρας.
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11. Η πεζοδρόµηση της Γέφυρας έχει απασχολήσει τους αρµόδιους φορείς, καθώς και τους
κατοίκους του αργοστολιού και των γύρω περιοχών.
➤ Χωριστείτε σε δύο οµάδες.
➤ Η µία οµάδα να διατυπώσει επιχειρήµατα υπέρ και η άλλη κατά της πεζοδρόµησης
της γέφυρας.
➤ Συζητήστε τα υπέρ και τα κατά της πεζοδρόµησης.
➤ ∆ιαµορφώστε τις προτάσεις σας σε σύντοµο κείµενο και γνωστοποιήστε το κείµενό
σας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε φορείς που έχουν άµεση σχέση µε τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ…..
∏ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙË˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·ﬁ Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚﬁÓÈ·, ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË Èı·ÓﬁÙËÙ· Ó· ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùﬁ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡ÛÂ ÌÈÎÚ¿ ÏÔ›·. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂÎÂ›ÓË ÛÙÔ Ì˘¯ﬁ ÙË˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ ‹Ù·Ó ¯ÙÈÛÌ¤ÓË Ë ∫Ú¿ÓË, Ì›· ·ﬁ ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ﬁÏÂÈ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏËÓÈ·Î‹ ∆ÂÙÚ¿ÔÏË. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ﬁ Ù· ÙÂ›¯Ë ÙË˜ Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ 6Ô ‹ 7Ô
.Ã. ·ÈÒÓ·, ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â›ÛË˜ ÂÚÂ›È· ÂÓﬁ˜ ¢ˆÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó‹ÎÂ ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ·
Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÛÂÊﬁÓË.
ªÓÂ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›ÛË˜ ÁÈ· Èı·Ó‹ ‡·ÚÍË ÂÚÂÈ›ˆÓ Ó·˘ËÁÂ›Ô˘ ÛÙÔ Ì˘¯ﬁ ÙÔ˘ ∫Ô‡Ù·‚Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÂ› ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·˚ÎÔ‡˜ ‹ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚﬁÓÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫Ô‡Ù·‚Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÂÚ›ÊËÌÔ ﬁÚÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎﬁ Î·È
ÂÓÂÙÈÎﬁ ÛÙﬁÏÔ. ∆Ô ÏÔ›· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÂÎÂ›ÓË˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∫Ô‡Ù·‚Ô ·Ú¿ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘·Ó ·ﬁ ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯¤˜ Î·È Û˘Á¯ÚﬁÓˆ˜ Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ¤‚ÚÈÛÎ·Ó
ÁÏ˘Îﬁ ÓÂÚﬁ ·ﬁ ÙÈ˜ ¿ÊıÔÓÂ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ¯‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÈ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘.
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12. Οργανώστε µια επίσκεψη στα τείχη της αρχαίας Κράνης. Παρατηρήστε την περιοχή και
προτείνετε ένα σχέδιο αξιοποίησης και ένταξης του ιστορικού αυτού τόπου στον υγρότοπο του Κουτάβου. Γνωστοποιήστε το σχέδιό σας στους τοπικούς φορείς.

13. Σκέψου πως η λιµνοθάλασσα του Κούταβου και η ευρύτερη περιοχή της, µπορεί να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του αργοστολιού και γενικότερα της Κεφαλονιάς. Συζητήστε και γράψε την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση.
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14. Οι µαθητές ενός Γυµνασίου σχεδιάζουν περιβαλλοντική επίσκεψη στην Κεφαλονιά. Γράψε
στο σηµειωµατάριό σου τρεις δραστηριότητες που θα µπορούσαν να υλοποιήσουν στη
λιµνοθάλασσα του Κούταβου και στην ευρύτερη περιοχή.

15. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σκέφτεται να αναλάβει διαφηµιστική εκστρατεία για την Κεφαλονιά προκειµένου να προσελκύσει επισκέπτες. Ένα από τα αξιοθέατα είναι η λιµνοθάλασσα του Κούταβου. ∆ιαµόρφωσε σύντοµο πρωτότυπο κείµενο για το σκοπό αυτό.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας

Η λίµνη Άβυθος

Πληροφορίες
Η Άβυθος είναι µια µικρή λίµνη µε έκταση περίπου δύο στρέµµατα. Βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου 300 µ. πολύ κοντά στο χωριό Άγιος Νικόλαος σε ένα βαθούλωµα στη ρίζα
του βουνού Στάβερη που υψώνεται σχεδόν κάθετα από πάνω της. Είναι γνωστή και µε την
ονοµασία Άκωλη.
Η σκιά του βουνού πέφτει τις περισσότερες ώρες της ηµέρας στη λίµνη και έτσι τα νερά
της παίρνουν ένα βαθύ σκούρο χρώµα, που προκαλεί δέος στον επισκέπτη. Αυτό το δέος
ίσως ήταν η αιτία που δηµιούργησε ένα σωρό φαντασιώσεις και θεωρίες για τη λίµνη.
Λέγανε λοιπόν πως αν ρίξεις µέσα µια πέτρα δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στο βυθό, γιατί
η λίµνη δεν έχει βυθό! Από εδώ προήλθε και η ονοµασία της «Άβυθος» ή «Ακωλη». Μέχρι
που καθώς κάποιος καθάριζε τα καλάµια, έφτιαξε µια σχεδία, ανέβηκε πάνω, κρέµασε ένα
βαρύ σίδερο σε ένα γερό σχοινί και µέτρησε το βάθος της. Βρέθηκε λοιπόν ότι η περίφηµη Άκωλη έχει βάθος µόλις 11 µέτρα!
Στην περιοχή της Αβύθου παρατηρήθηκαν τρίτωνες κάτι πολύ ασυνήθιστο για ένα νησί. Ωστόσο το οικοσύστηµα της λίµνης δεν έχει µελετηθεί µέχρι τώρα. Η λίµνη είναι ουσιαστικά
λιµνοπηγή που τροφοδοτείται συνεχώς από τα νερά του βουνού Στάβερη. Εξαιτίας της πλούσιας υδροφορίας η υπερχείλιση της λίµνης είναι συνεχής. Τα νερά µέσα από ένα τσιµε27
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ντένιο αυλάκι κυλούν στη ρεµατιά του Αγίου Νικολάου και χρησιµοποιούνται µαζί µε άλλα
νερά που καταλήγουν στη ρεµατιά για αρδεύσεις µικρών κήπων και καλλιεργήσιµων εκτάσεων στην πεδινή περιοχή των Τζανάτων.
Αυτή η ρεµατιά µέσα στην οποία κυλάει το νερό που τρέχει από την Άβυθο, ώσπου να
χυθεί στη θάλασσα του Πόρου είναι από τις ωραιότερες της Κεφαλονιάς! Είναι καταπράσινη, γεµάτη µεγάλα πλατάνια, κερασιές, βυσσινιές, καρυδιές και άλλα δέντρα, που στα φυλλώµατά τους φωλιάζουν αηδόνια, κοτσύφια και άλλα πουλιά. Στη ρεµατιά αυτή υπήρχαν
και υδρόµυλοι. Ορισµένοι από αυτούς λειτουργούσαν µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
'60. Μετά σιγά-σιγά καταστράφηκαν. Σήµερα σώζονται µόνο µερικά ερείπια από αυτούς.

1. Οργανώστε µια επίσκεψη στη λίµνη Άβυθο. Σηµείωσε στο χάρτη της Κεφαλονιάς, τη
διαδροµή που ακολούθησε το λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι τη λίµνη.
Σηµείωσε τη θέση της λίµνης στο χάρτη της Κεφαλονιάς.

2. Απολαύστε το τοπίο, ηχογραφήστε ήχους, τραβήξτε φωτογραφίες. Φτιάξε στο σηµειωµατάριό σου το σχεδιάγραµµα της λίµνης και της γύρω περιοχής.

3. ∆ώστε µια δική σας ερµηνεία του ονόµατος «Άβυθος», χρησιµοποιώντας τις γνώσεις
σας και τη φαντασία σας. Γράψε την απάντησή σου και δύο απαντήσεις συµµαθητών σου
που τις θεωρείς πρωτότυπες.
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4. Εντοπίστε και φωτογραφίστε τους υδρόµυλους. Φανταστείτε την περιοχή όταν οι υδρόµυλοι ήταν σε λειτουργία. Συζητήστε µεταξύ σας και περιγράψτε τη ζωή των κατοίκων
την εποχή που λειτουργούσαν οι υδρόµυλοι.

5. Παρατηρήστε µε την οµάδα σας την περιοχή γύρω από τη λίµνη. Τραβήξτε
φίες και σκιτσάρετε. Ζωγραφίστε ότι σας εντυπωσιάζει. Γράψετε:

φωτογρα-

➤ είδη χλωρίδας που γνωρίζετε
➤ είδη πανίδας που γνωρίζετε
➤ αξίες της λίµνης ως υγροτοπικού οικοσυστήµατος
➤ 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας αρέσουν πολύ
➤ 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας κάνουν άσχηµη
εντύπωση.
∆ικαιολογήστε τις απόψεις σας στους συµµαθητές σας. Κρατήστε σηµειώσεις.
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6. Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη λίµνη Άβυθο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες; Τι θα µπορούσε να γίνει; Προτείνετε τρόπους για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων. Σχεδιάστε ανάλογη περιβαλλοντική δράση και συµµετέχετε σε αυτήν.

Ανθρώπινες
∆ραστηριότητες

Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

Τρόποι
Αντιµετώπισης

7. Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας δράσεις που θα µπορούσαν να γίνουν από τους
τοπικούς φορείς και τους κατοίκους προκειµένου η λίµνη Άβυθος να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας

Ο Βόχυνας, το ποτάµι του Πόρου

Πληροφορίες
Ο µικρός ποταµός Βόχυνας πηγάζει από τη λίµνη Άβυθο και κυλάει µέσα από το φαράγγι του Πόρου. Στις εκβολές του υπήρχε λιµάνι µέχρι το 1932 και µετά η κοίτη του διαµορφώθηκε µε τεχνητά έργα. Κατά τη διάρκεια των έργων ήρθαν στο φως αρχαίες δέστρες
πλοίων και νοµίσµατα του 4ου π. Χ. αιώνα. Το λιµάνι του Βόχυνα σύµφωνα µε ορισµένες
θεωρίες είναι το οµηρικό λιµάνι του Ρείθρου. Επίσης στις εκβολές του Βόχυνα σύµφωνα
µε τις ίδιες θεωρίες προσάραξε το πλοίο που µετέφερε τους ναύτες του Τηλέµαχου από
την Πύλο.
Το φαράγγι του Πόρου έχει µήκος περίπου 4 χιλιοµέτρων και είναι ένα από τα οµορφότερα τοπία της Κεφαλονιάς. Είναι γνωστό ως «Στενό του Πόρου» ενώ ο αρχαιολόγος Σπύρος Μαρινάτος το χαρακτήρισε ως «Τα Τέµπη της Κεφαλονιάς». Πρόκειται για µια βαθιά
χαράδρα ύψους 80 µ. µε απότοµες και σχεδόν κάθετες πλευρές. Πολλοί είναι εκείνοι που
πεζοί ακολουθούν την κοίτη του Βόχυνα και µέσω του φαραγγιού καταλήγουν στις παρυφές του Αίνου.
Στο φαράγγι φυτρώνουν τα ενδηµικά φυτά Silene cephallenia ssp. και Stachys ionica. Οι
όχθες του Βόχυνα είναι γεµάτες πλατάνια. Επίσης µέσα στο φαράγγι βρίσκονται µικρά σπήλαια. Ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον έχει το σπήλαιο της ∆ρακοσπηλιάς που βρίσκεται
στη νότια πλευρά του φαραγγιού σε υψόµετρο 70 µέτρων και είναι µέχρι στιγµής µη επισκέψιµο. Κατά την προϊστορική εποχή χρησιµοποιήθηκε ως χώρος κατοικίας, ενώ κατά
τους ιστορικούς χρόνους αποτέλεσε ιερό χώρο, συνδεδεµένο µε τη λατρεία των Νυµφών.

1. Οργανώστε µια επίσκεψη στο Βόχυνα, το ποτάµι του Πόρου. Σηµείωσε στο χάρτη της
Κεφαλονιάς, τη διαδροµή που ακολούθησε το λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες
µέχρι το ποτάµι. Σηµείωσε τη θέση του ποταµού στο χάρτη της Κεφαλονιάς.
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2. Σκιτσάρετε στο σηµειωµατάριό σας το ποτάµι, το φαράγγι και τη γύρω περιοχή. Ζωγραφίστε ότι σας εντυπωσιάζει.

3. Παρατηρήστε µε την οµάδα σας το χώρο που βρίσκεται το φαράγγι. Τραβήξτε
γραφίες. Γράψετε:

φωτο-

➤ είδη χλωρίδας που γνωρίζετε
➤ είδη πανίδας
➤ αξίες του ποταµού ως υγροτοπικού οικοσυστήµατος
➤ 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας αρέσουν πολύ
➤ 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας κάνουν άσχηµη εντύπωση.
∆ικαιολογήστε τις απόψεις σας στους συµµαθητές σας. Κρατήστε σηµειώσεις.
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4. Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο ποτάµι του Πόρου και στη
γύρω περιοχή
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες; Τι θα µπορούσε να γίνει; Προτείνετε τρόπους για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Σχεδιάστε ανάλογη περιβαλλοντική
δράση και συµµετέχετε σε αυτήν.
Ανθρώπινες
∆ραστηριότητες

Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

Τρόποι
Αντιµετώπισης

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ……
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ì›· ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ «™ÙÂÓﬁ ÙÔ˘ ¶ﬁÚÔ˘» ˙Ô‡ÛÂ Ë ∞ÏÎÌ‹ÓË ÌÂ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. §¤ÁÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ·
ﬁÙÈ ÙÔ ﬁÓÔÌ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∞Á›· ∂ÈÚ‹ÓË Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ ˆ˜ ∞Ú¿ÎÏÈ, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ¢È¿ÊÔÚ· ‚·ıÔ˘ÏÒÌ·Ù· ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚﬁÌÔÈ· ÛËÌ¿‰È· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙË˜ Â‰È¿‰·˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÓÙﬁÈÔ˘˜ ›¯ÓË ÙˆÓ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎÒÓ Ô‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹.
ª›· ¿ÏÏË ·Ú¿‰ÔÛË ·Ô‰›‰ÂÈ Ù· ÛËÌ¿‰È· ·˘Ù¿ ÛÂ ¤Ó· ‰Ú¿ÎÔ Ô˘ ˙Ô‡ÛÂ ÛÙÔ «™ÙÂÓﬁ ÙÔ˘ ¶ﬁÚÔ˘» Á‡Úˆ ÛÙÔÓ
7Ô . Ã. ·ÈÒÓ·. √ ‰Ú¿ÎÔ˜ ·˘Ùﬁ˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Ë‰¿ ·ﬁ ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ªÈ· Ì¤Ú· Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ ‰È·ÊÒÓËÛÂ ÌÂ Î¿ÔÈÔ ıÂﬁ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁÂ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ. √ ‰Ú¿ÎÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó·
ÂÚ¿ÛÂÈ ‰ÂÓ Ù· Î·Ù¿ÊÂÚÂ Î·È ÛÎÔÙÒıËÎÂ ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÂ ÌÈ· ¤ÙÚ· ﬁÔ˘ Î·È ¿ÊËÛÂ ÙËÓ ·ÙËÌ·ÛÈ¿ ÙÔ˘.
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5. Λέγεται ότι το ποτάµι παλιά σχηµάτιζε καταρράκτη. Ο επισκέπτης που έφτανε από τη
θάλασσα άκουγε τη µεγάλη βοή του καταρράκτη γι αυτό τον ονόµασε Βόχυνα.
➤ ∆ώστε µια δική σας εξήγηση του ονόµατος «Βόχυνας» χρησιµοποιώντας τις γνώσεις
σας και τη φαντασία σας.
➤ Γράψε την απάντησή σου και δύο απαντήσεις συµµαθητών σου που τις θεωρείς πρωτότυπες.

6. Συζητήστε δράσεις που θα µπορούσαν να γίνουν από τους τοπικούς φορείς και τους
κατοίκους προκειµένου το φαράγγι του Πόρου και η γύρω περιοχή να συµβάλλουν στην
αειφόρο ανάπτυξη του τόπου.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας

Ο υγρότοπος Λιβάδι

Πληροφορίες
Ο υγρότοπος «Λιβάδι» βρίσκεται στο µυχό του οµώνυµου κόλπου στο βορειοδυτικό τµήµα
της επαρχίας Πάλλης σε απόσταση 8 χ.λµ. βόρεια του Ληξουριού. Αποτελείται από:

➤ Βαλτώδη περιοχή συνολικής έκτασης 1.000 περίπου στρεµµάτων, 300 από τα οποία
χρησιµοποιούνται για καλλιέργεια ζωοτροφών. Το µεγαλύτερο µέρος του βάλτου ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όπου τα νερά µειώνονται σηµαντικά αποτελεί χώρο βόσκησης.
Το χειµώνα η έκταση του βάλτου καλύπτεται από νερά και είναι άβατη. Στο βάλτο
σχηµατίζονται µικρές λίµνες (η Μεγάλη Λίµνη, η Φούρνη, η Λοµπάρια, η λίµνη του
Μάρκου και η Βλιχάδα) που το χειµώνα το βάθος των νερών τους φτάνει το ένα
µέτρο. Σε ένα µέρος του υγρότοπου, οι ρίζες των υδρόβιων φυτών (καλάµια, βούρλα) σχηµάτισαν βατή επιφάνεια. Η περιοχή αυτή ονοµάζεται Τρέµουλα, γιατί τρέµει µε
το βάδισµα. Στον υγρότοπο υπάρχει τεχνητά διαµορφωµένο δίκτυο αποστραγγιστικών
καναλιών.
➤ Μεγάλη θαλάσσια έκταση µε ρηχά νερά στον κόλπο του Λιβαδιού. Η θαλάσσια περιοχή του υγρότοπου “χωρίζεται” από τη βαλτώδη περιοχή µε το δρόµο που συνδέει το
Ληξούρι µε το Αργοστόλι. Για την επικοινωνία των νερών έχουν κατασκευασθεί τρία
γεφύρια.
Οι κάτοικοι των γύρω χωριών ασχολούνται µε γεωργοκτηνοτροφικές και τουριστικές δραστηριότητες. Στο νότιο τµήµα του υγρότοπου υπάρχει λατοµείο αδρανών υλικών. Αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε λοφώδεις εκτάσεις πάνω από τον υγρότοπο, στο λόφο του Κρί35
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κελου, ενώ στις όχθες στον κόλπο του Λιβαδιού υπάρχει µισοερειπωµένο το κτίριο των
αγροτικών φυλακών, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Στην ευρύτερη περιοχή του υγρότοπου
υπάρχουν οι εγκαταστάσεις του Ιχθυοτροφείου Κεφαλονιάς Α.Ε.- κάθετη µονάδα παραγωγής
µε ιχθυογεννητικό σταθµό και ιχθυοκλωβούς εκτροφής αλιευµάτων (τσιπούρα, λαβράκι). Στην
περιοχή του υγρότοπου σύµφωνα µε διάφορες θεωρίες ήταν το οµηρικό λιµάνι του Ρείθρου. Επίσης η οµηρική πόλη της Ιθάκης ήταν στους λόφους που βρίσκονται πάνω από το
σηµερινό χωριό Λιβάδι ενώ στο λόφο του Κρίκελου βρισκόταν το παλάτι του Οδυσσέα.
Στον υγρότοπο και ιδιαίτερα στη θαλάσσια έκτασή του υπάρχουν κυπρίνοι, χέλια, κέφαλοι
και λαβράκια. Από τα απειλούµενα είδη συναντώνται Ποσειδωνίες (Posidonia oceanica), η
φώκια Monachus-monachus και η χελώνα Caretta-caretta. Η χλωρίδα του υγρότοπου αποτελείται από βιολέτες, αλµυρίκια, ασφόδελους, καλάµια, βούρλα, νούφαρα, λειχήνες, κρινάκια και ψαθιά. Με τα ψαθιά, παλαιότερα έφτιαχναν ψάθινες καρέκλες. Η πανίδα αποτελείται από φίδια, βατράχια, χελώνες, κουνάβια, και σκαντζόχοιρους.
Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Γεωργίας ως µόνιµο καταφύγιο άγριας
ζωής. Έχουν καταγραφεί 107 είδη πουλιών, φωλιάζοντα και διερχόµενα (το 44% των ειδών
που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Κεφαλονιά και το 25% των ειδών όλης της Ελλάδας).
Από αυτά 27 είδη, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο, είναι απειλούµενα. Εύκολα ο παρατηρητής θα δει ερωδιούς, καλαµοκανάδες, αβοκέτες, πάπιες, φαλαρίνες, νερόκοτες, αγριόχηνες, τσικνόπαπιες κ.ά. Επίσης το «τρουδί», αποδηµητικό παπί, διέρχεται σε κοπάδια από την
Κεφαλονιά και φιλοξενείται στον κόλπο και στο βάλτο του Λιβαδιού. Αξίζει να τονιστεί ότι
ο υγρότοπος παρά την ιδιαίτερη οικολογική σηµασία του µέχρι σήµερα δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο ολοκληρωµένης επιστηµονικής έρευνας και µελέτης ως προς την υπάρχουσα χερσαία και θαλάσσια πανίδα (και ορνιθοπανίδα) και χλωρίδα.

1. Περπατήστε στις ακτές και στην εσωτερική περιοχή του υγρότοπου του Λιβαδιού.
Παρατήρησε µε προσοχή την περιοχή και γράψε στο σηµειωµατάριο τις παρατηρήσεις σου. Γράψε επίσης όσα σου αρέσουν και όσα δεν σου αρέσουν. ∆ικαιολόγησε
στους συµµαθητές σου τις απόψεις σου. Μετά τη συζήτηση, άλλαξε τις απόψεις σου,
αν χρειάζεται.
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Πριν τη συζήτηση
Μου αρέσουν

Μετά τη συζήτηση

∆εν µου αρέσουν

Μου αρέσουν

∆εν µου αρέσουν

2. Στις ακτές θα συναντήσετε µύδια και στρείδια, πεταλίδες, σαλιγκάρια, κελύφη από καβούρια και πολλά άλλα είδη.
➤ Προσπαθήστε να βρείτε κοχύλια και κελύφη από θαλάσσιους οργανισµούς. Παρατηρήστε τις λεπτοµέρειες των κοχυλιών.
➤ Φτιάξτε για το καθένα το σχέδιό του και κρατήστε µερικές σηµειώσεις: σχήµα, µέγεθος, χρώµα κ.ά.
➤ Βάλτε τα κοχύλια που συγκεντρώσατε σε σακούλες, γράψετε τον τόπο συλλογής και
την ηµεροµηνία και πάρτε τα µαζί σας.
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3. Βρες µια ήσυχη µεριά και παρατήρησε µε τα κιάλια σου τα πουλιά που ζουν στο βάλτο.
➤ Συµπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί.
➤ Σχεδίασε στο σηµειωµατάριό σου όσα πουλιά
Είδος πουλιού

Χαρακτηριστικά
σώµατος

Τρόπος που
τρέφεται

σε εντυπωσιάζουν.
Τρόπος που
κινείται

Περιβάλλον
που ζει

4. Να οργανώσετε ένα παιχνίδι ρόλων για την προστασία των πουλιών στον υγρότοπο Λιβάδι. Πιθανοί ρόλοι: κυνηγοί, ψαράδες, οικολόγοι και µέλη περιβαλλοντικής οργάνωσης,
πουλιά, γεωργοί, οικολογικοί τουρίστες, Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες για την προστασία των πουλιών από αυτό το παιχνίδι ρόλων.
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5. Αναπαραστήστε µε το σώµα σας το ταξίδι των πουλιών. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου
ένα ταξιδιωτικό οδηγό για τα µεταναστευτικά πουλιά.
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6. Ποιες από τις αξίες των υγρότοπων υπάρχουν στον υγρότοπο του Λιβαδιού; Συζητήστε σχετικά και γράψε τις αξίες του υγροτόπου, όπως διαµορφώθηκαν από τη συζήτηση.

Αξίες υγρότοπων

Αξίες υγρότοπου Λιβάδι

Οικολογική
Βιολογική (βιοποικιλότητα)
Υλοτοµική
Αλιευτική
Κτηνοτροφική
Αρδευτική
Υδρευτική
Υδροηλεκτρική
Αλατοληπτική
Αµµοληπτική
Θηραµατική
Αντιδιαβρωτική
Πολιτιστική
Επιστηµονική
Εκπαιδευτική
Αναψυχής
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7. Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες παρατηρείτε στην περιοχή του υγροτόπου τη στιγµή της
επίσκεψής σας; Συζητήστε στην οµάδα σας σε ποιες από τις αξίες του υγροτόπου θα
µπορούσαν να δηµιουργηθούν διαταραχές και περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της ασύνετης χρήσης από τον άνθρωπο.
Αξίες Υγρότοπου
Λιβαδιού

Ανθρώπινες
∆ραστηριότητες

Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ…
∆· ÛÙ¿ÛÈÌ· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ˘ÁÚﬁÙÔˆÓ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎﬁ˜ ÙﬁÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ. ∞ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌﬁ ÔÏÏÒÓ ÂÈ‰ÒÓ Ô˘ Ë ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÎÔ˘ÓÔ‡È·, ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ù· ‚·ÙÚ¿¯È· (·ÌÊ›‚È·, Ô˘ Â›Ó·È ÔÏ‡ Â˘·›ÛıËÙ· ÛÙË Ú‡·ÓÛË) Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ (Î˘Ó‹ÁÈ, Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ˘ÁÚﬁÙÔˆÓ, ·ÔÍËÚ¿ÓÛÂÈ˜ ˘ÁÚÔÙÔÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ). ∫·È Â›Ó·È
·Ï‹ıÂÈ· ﬁÙÈ ﬁÛÔ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ, ÙﬁÛÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È·… ŒÙÛÈ ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‚¿ÏÙÔ˘˜ ˘ÔÊ¤ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜. ∆Ô ÂﬁÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È Ô „ÂÎ·ÛÌﬁ˜, ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ·ÂÚÔ„ÂÎ·ÛÌﬁ˜ ÌÂ ÂÓÙÔÌÔÎÙﬁÓ· ‰ËÏËÙ‹ÚÈ·. ∆· ÂÓÙÔÌÔÎÙﬁÓ· ﬁÌˆ˜
¤¯Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·. ªÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌﬁ ÙˆÓ ‚·ÙÚ¿¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·˘‰¿ÙÈˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, ·ÊÔ‡ Ù· ·˘Á¿ ‰ÂÓ ÂÎÎÔÏ¿ÙÔÓÙ·È ‹ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÏÂÙﬁ Î¤Ï˘ÊÔ˜ Î·È Û¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÒ·ÛË. ŒÙÛÈ Î·È ¿ÏÈ Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ ı·
·˘ÍËıÂ› ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈˆıÂ› ÔÈ Î˘ÓËÁÔ› ÙÔ˘˜. ∏ ÙÚÔÊÈÎ‹ ·Ï˘Û›‰· ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·Ú·¯ÙÂ›. ∆ﬁÙÂ, ·Ú¯›˙Ô˘Ó
Î·È ¿ÏÈ ÔÈ „ÂÎ·ÛÌÔ› ·ÏÏ¿… Â›Ó·È ·˘Ùﬁ Ï‡ÛË;
Πηγή: Φλογαϊτη, Ε. (Επιµ.) (1995). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Αθήνα: WWF-Ελλάς.
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8. Πριν ένα µήνα έγινε πρόταση για ψεκασµό των κουνουπιών στον υγρότοπο του Λιβαδιού. Οργανώστε ένα παιχνίδι ρόλων µε αυτό το θέµα: Πιθανοί ρόλοι: εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυνηγοί, περιβαλλοντικές οργανώσεις, οικολόγοι, κάτοικοι της περιοχής κ.ά. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου την άποψη που διαµόρφωσες για τον ψεκασµό των κουνουπιών από αυτό το παιχνίδι ρόλων.

9. Μέχρι πριν από µερικές δεκαετίες µερικοί τύποι υγρότοπων και ιδιαίτερα τα έλη θεωρούνταν ως εστίες ασθενειών (π.χ. ελονοσίας), τους οποίους ο άνθρωπος έπρεπε να
αποξηράνει, για να τους καλλιεργήσει ή για να κατασκευάσει οικισµούς, εργοστάσια,
αεροδρόµια κ.λπ. Αποτέλεσµα αυτής της αντίληψης ήταν να αποξηρανθούν και να αλλοιωθούν τεράστιες υγροτοπικές εκτάσεις σε όλο τον κόσµο αλλά και στην Ελλάδα.
➤ Φαντάσου, ότι κάποιοι σχεδιάζουν να υποβάλλουν στους αρµόδιους φορείς πρόταση
για την αποξήρανση του υγρότοπου του Λιβαδιού.
➤ Οι αρµόδιοι φορείς ζητούν τη γνώµη της οµάδας σου.
➤ Συζητήστε στην οµάδα και δικαιολογήστε την άποψή σας.
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10. ∆ιάβασε το κείµενο «Μαρίνος Χαρµπούρης: Μια πραγµατική ιστορία». Κλείσε τα µάτια
και φαντάσου την περιοχή, δύο αιώνες πριν, τότε που ο Χαρµπούρης άρχισε τις καλλιέργειες. Να περιγράψεις, στο σηµειωµατάριό σου µία εικόνα, από τις καλλιέργειες του
Χαρµπούρη όπως τη φαντάστηκες.

Μαρίνος Χαρµπούρης: Μια πραγµατική ιστορία
Ο Μαρίνος Χαρµπούρης γεννήθηκε το 1729, στο Αργοστόλι. Μαζί µε το νεότερο αδελφό του Μάρκο (µετέπειτα σπουδαίο Χηµικό) ακολούθησαν στη Βενετία τον κατά επτά έτη
µεγαλύτερο αδελφό τους Ιωάννη-Βαπτιστή, διάσηµο Ιατρό και ερευνητή. Παρότι η επιθυµία
της οικογένειάς του ήταν να γίνει γιατρός ή δικηγόρος, εκείνος προτίµησε να σπουδάσει
µαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο της Μπολόνια. Αυθόρµητη και πληθωρική προσωπικότητα,
έφυγε κυνηγηµένος από την Ιταλία το 1759. Πρώτα πήγε στην Τεργέστη και µετά στη Βιέννη και τελικά εγκαταστάθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου έγινε αξιωµατικός στο Σώµα
Μηχανικών της Μεγάλης Αικατερίνης. Το 1768, η αυτοκράτειρα Αικατερίνη αποφάσισε να
στήσει στην Αγία Πετρούπολη ένα θριαµβευτικό άγαλµα του Μεγάλου Πέτρου. Το έργο
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ανατέθηκε στο διάσηµο γλύπτη Φαλκονέ, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα ενός µεγαλειώδους
συµπλέγµατος του έφιππου αυτοκράτορα να καλπάζει πάνω σε έναν τεράστιο βράχο, να
ποδοπατάει ένα φίδι και να συγκρατεί το άλογο στιβαρά, ενώ µε το άλλο χέρι να καθησυχάζει το λαό του.
Κύριο στοιχείο της σύνθεσης ήταν η πέτρινη βάση του αγάλµατος, οι διαστάσεις του οποίου ήταν περίπου 10Χ10Χ10 µέτρων. Ο Φαλκονέ είχε τη γνώµη να συνδέσει 6 έως 10
τεµάχια µεγάλων βράχων µεταξύ τους µε σιδερένιους ή µπρούτζινους συνδέσµους. Ο
Χαρµπούρης όµως του υπέδειξε ευλόγως ότι από το σκούριασµα των συνδέσµων κι από
τη διάβρωση των αρµών ανάµεσα στα τεµάχια των βράχων, σε λίγα χρόνια όλη η βάση
του αγάλµατος θα παρουσίαζε εικόνα αθλιότητας, ασυµβίβαστη προς το µεγαλείο του αυτοκράτορα. Έτσι, ανέλαβε ο ίδιος το τολµηρό έργο της µεταφοράς ογκωδέστατου µονόλιθου από γρανίτη, διαστάσεων 13Χ9Χ7 µέτρων που βρισκόταν 20 χιλιόµετρα µακριά από
την Αγία Πετρούπολη, µισοβυθισµένος σε ένα βάλτο της Φινλανδίας και σκεπασµένος από πυκνή βλάστηση. Η αυτοκράτειρα του διέθεσε το απαραίτητο εργατικό προσωπικό και τα µέσα που χρειαζόταν η όλη επιχείρηση.
Ο Χαρµπούρης µε τόλµη και διορατικότητα, µε την εφεύρεση και χρήση µηχανηµάτων πρωτόγνωρων για την εποχή εκείνη κατάφερε να µετακινήσει το γρανιτένιο βράχο από τους
βάλτους της Φινλανδίας µέχρι την Αγία Πετρούπολη. Μετά έξι εβδοµάδες, στις 30 Σεπτεµβρίου 1769, ο βάρους 2.000 τόνων βράχος ήταν στην Πετρούπολη. Το κατόρθωµα αυτό
ανέδειξε τον Χαρµπούρη στους διαπρεπέστερους µηχανικούς του αιώνα. Η εφευρετικότητα
και η αποφασιστικότητα µε την οποία χειρίστηκε τη δύσκολη αυτή αποστολή, εδραίωσαν
τη θέση του στο ρωσικό στρατό και τον προήγαγαν σε διευθυντή της σχολής των αξιωµατικών µε το βαθµό του αντισυνταγµατάρχη.
Στη Ρωσία, παντρεύτηκε την Έλενα και απέκτησε δύο παιδιά, τη Σοφία και το Τζόρτζιο. Το
1777 µετά το θάνατο της γυναίκας του, αποφάσισε να φύγει από τη Ρωσία µαζί µε τα
παιδιά του. Το πλοίο όµως στο οποίο επέβαιναν ναυάγησε στη Βαλτική, πνίγηκε ο εντεκάχρονος γιος του και χάθηκαν όλα του τα υπάρχοντα. Έφτασε συντετριµµένος στο Παρίσι, όπου φιλοξενήθηκε από το µεγαλύτερο αδελφό του. Εκεί έγραψε ένα βιβλίο για την
άρση και τη µεταφορά του βράχου.
Στη Γαλλία ξαναπαντρεύτηκε µε γαλλίδα, ενώ κίνησαν την περιέργειά του η γεωργική πρόοδος και τα συστήµατα της αγροτικής οικονοµίας και θέλησε να εφαρµόσει κάποια από
αυτά στην Κεφαλονιά. Γνώριζε ότι στο Λιβάδι απλωνόταν µεγάλη τελµατώδης κοιλάδα
όλη σχεδόν ακαλλιέργητη, ονοµαζόµενη «Βάλτος». Εκεί σκέφτηκε να καλλιεργήσει ξενικά
είδη, προερχόµενα από τις αποικίες της εποχής εκείνης. Ανήσυχο πνεύµα έκανε µια νέα
αρχή στα 50 του χρόνια, σπουδάζοντας αγρονοµία, και συνδέθηκε φιλικά µε ένα γάλλο
αγρονόµο µε το όνοµα Μπαντί, ειδικευµένο στην καλλιέργεια αυτών των φυτών.
To 1777, επέστρεψε στην Κεφαλονιά µαζί µε τη σύζυγό του και τον Μπαντί. Ύστερα
από αίτησή του προς τις Βενετσιάνικες Αρχές, του παραχωρήθηκαν εκτάσεις στην ελώδη
περιοχή του Λιβαδιού, τις οποίες αποξήρανε µε πρωτοποριακές µεθόδους. Εγκαταστάθηκε στο Λιβάδι και προσέλαβε πολλούς εργάτες από τη Λακωνία, τη Ζάκυνθο και άλλα
µέρη. Στο Λιβάδι, διαίρεσε τα εδάφη σε τµήµατα, άνοιξε τάφρους για τη διευθέτηση
των υδάτων στη θάλασσα, ίχνη µάλιστα των έργων αυτών σώζονται µέχρι σήµερα. Προς
µεγάλη έκπληξη των ντόπιων άρχισε να καλλιεργεί λουλάκι, βαµβάκι και ζαχαροκάλαµο,
µε µεγάλη επιτυχία. ∆υστυχώς µετά τέσσερα έτη διαµονής, στις 19 Απριλίου 1782, άγνωστοι, πιθανόν οι Μανιάτες εργάτες που είχε προσλάβει στα κτήµατά του δολοφόνησαν τον
ίδιο, τον Μπαντί και όλο το υπηρετικό προσωπικό του µε κίνητρο τη ληστεία. Έτσι άδοξα
τελείωσε η ζωή του µεγάλου και ιδιοφυούς Μαρίνου Χαρµπούρη
Πηγή: Εταιρία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) & ΤΕΕ (2003). Βράχος, 2.000 τόνων ταξιδεύει 20 χλµ. Μαρίνος
Χαρµπούρης Ένας µεγάλος Έλληνας Μηχανικός Ρωσία 1770. Αθήνα
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11. Τα χαντάκια που άνοιξε ο Χαρµπούρης στον υγρότοπο υπάρχουν µέχρι σήµερα. Τα µεγαλύτερο ονοµάζεται Σαΐτάρι και διασχίζει το βάλτο από το βουνό προς τη θάλασσα, ενώ
το χαντάκι που βρίσκεται παράλληλα στο δρόµο λέγεται χαντάκι του Μαρινάτου. Σχεδίασε στο σηµειωµατάριό σου το βάλτο και τα χαντάκια του Χαρµπούρη.

12. Ένα ζευγάρι νεαρών οικοτουριστών επιλέγει να περάσει ένα διήµερο διακοπών στην
Κεφαλονιά, κοντά στον υγρότοπο Λιβάδι. Περιγράψτε σε ένα σύντοµο κείµενο τις δραστηριότητές τους.
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13. Σκέψου πιθανούς τρόπους µε τους οποίους ο βάλτος θα µπορούσε να συµβάλει
στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής (π.χ. ανάπτυξη οικολογικού τουρισµού, αγροτοτουρισµού κ.λπ.).
➤ Τι δράσεις θα πρέπει να γίνουν;
➤ Συζητήστε στην οµάδα σας και διαµορφώστε ένα σύντοµο κείµενο για τους τοπικούς
φορείς.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας

Το ποτάµι των Βάτσων

Πληροφορίες
Στο νότιο τµήµα της χερσονήσου της Πάλλης, κοντά
το µικρό λιµανάκι και το ποτάµι των Βάτσων. Στην
παραστάσεις δελφινιών και τρίαινες που πιστοποιούν
το ποτάµι διατηρεί αρκετό νερό και είναι ένα µέρος

στο ακρωτήριο Βραχηνάρι, βρίσκεται
περιοχή έχουν βρεθεί ψηφιδωτά µε
τη λατρεία στον Ποσειδώνα. Σήµερα
ιδανικό για ανάπαυλα και ψάρεµα.

1. Οργανώστε µια επίσκεψη στο ποτάµι των Βάτσων. Σηµείωσε στο χάρτη της Κεφαλονιάς, τη διαδροµή που ακολούθησε το λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι το
ποτάµι. Σηµείωσε τη θέση του ποταµού στο χάρτη της Κεφαλονιάς.
2. Σκεφτείτε από πού µπορεί να προήλθε το όνοµα «Βάτσα». Χρησιµοποιήστε τις γνώσεις
σας και τη φαντασία σας και σηµειώστε τις απαντήσεις που ακούγονται.
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3. Φωτογραφίστε τις βάρκες που είναι αραγµένες στις όχθες. Πού ψαρεύουν αυτές οι βάρκες; Γιατί αράζουν στις όχθες;

4. Παρατηρήστε στην οµάδα σας µε προσοχή το χώρο που βρίσκεται το ποτάµι. Τραβήξτε
φωτογραφίες και σκιτσάρετε. Γράψετε:
➤ είδη χλωρίδας που γνωρίζετε
➤ είδη πανίδας
➤ αξίες του ποταµού ως υγροτοπικού οικοσυστήµατος
➤ 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας αρέσουν πολύ
➤ 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας κάνουν άσχηµη εντύπωση.
∆ικαιολογήστε τις απόψεις σας στους συµµαθητές σας. Συζητήστε πώς τα αρνητικά που
εντοπίσατε θα µπορούσαν να µην υπάρχουν. Κρατήστε σηµειώσεις.
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5. Πολλά βατράχια ζουν στο ποτάµι και γενικότερα στην περιοχή των Βάτσων. Ποια
είναι η σηµασία τους στο οικοσύστηµα; Σκιτσάρετε τις µεταµορφώσεις των βατράχων και συνδέστε µε γνωστά παραµύθια.

6. Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο ποτάµι των Βάτσων και στη
γύρω περιοχή
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες; Τι θα µπορούσε να γίνει; Προτείνετε τρόπους για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Σχεδιάστε ανάλογη περιβαλλοντική
δράση και συµµετέχετε σε αυτήν.
Ανθρώπινες
∆ραστηριότητες

Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

Τρόποι
Αντιµετώπισης

7. Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας δράσεις που θα µπορούσαν να γίνουν από τους
τοπικούς φορείς και τους κατοίκους προκειµένου το ποτάµι των Βάτσων και η γύρω περιοχή να συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του τόπου.

Μη ξεχάσετε να επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Αργοστόλι, για να δείτε τα
ψηφιδωτά που βρέθηκαν στα Βάτσα.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας

Παρουσιάζω τους υγρότοπους της Κεφαλονιάς στο σχολείο µου
1. Γράψε ένα κείµενο 100-120 λέξεων µε θέµα: «Οι υγρότοποι της Κεφαλονιάς». Στο κείµενό σου να αναπτύξεις τις δικές σου απόψεις για τους κεφαλονίτικους υγρότοπους
όπως εσύ τους γνώρισες. ∆ιάβασε το κείµενο που διαµόρφωσες στην τάξη.
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2. Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα να διαµορφώσει ένα µικρό φυλλάδιο για τους υγρότοπους της Κεφαλονιάς.
➤ Για τη διαµόρφωση του φυλλαδίου χρησιµοποιήστε κείµενα της δραστηριότητας 1 που
θεωρείτε κατάλληλα.
➤ Εµπλουτίστε το υλικό µε φωτογραφίες, σκίτσα κ.ά.
➤ Φτιάξτε ένα πρωτότυπο εξώφυλλο και επιλέξτε έναν κατάλληλο τίτλο.

3. Φτιάξτε µια συλλογή µε τα κοχύλια που συγκεντρώσατε από τους υγρότοπους της
Κεφαλονιάς.
➤ Για να τα καθαρίσετε θα πρέπει να τα πλύνετε µε ζεστή σαπουνάδα. Αν είναι πολύ
βρώµικα, να τα τρίψετε µε µια οδοντόβουρτσα.
➤ Ξεβγάλτε µε νερό και αφήσετε να στεγνώσουν σε µια εφηµερίδα.
➤ Φτιάξτε ένα κουτί για τη συλλογή σας. Θα χρειαστείτε έξι άδεια σπιρτόκουτα, κόλλα,
βαµβάκι, ψαλίδι, λεπτό χαρτόνι κι ένα στυλό.
➤ Φτιάξτε δύο σετ από τρία σπιρτόκουτα το καθένα.
➤ Έπειτα κολλήστε µεταξύ τους τα δύο σετ.
➤ Στρώστε βαµβάκι και φτιάξτε όµοιες ετικέτες από χαρτόνι.
➤ ∆ιπλώστε στη µέση και κολλήστε από µία σε κάθε τµήµα, όπως στο σχέδιο.
➤ Τέλος βάλτε τα κοχύλια και τα κελύφη των θαλάσσιων οργανισµών µέσα στα κουτιά.
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4. Ενηµερώστε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και τους µαθητές του Σχολείου σας για τους
υγρότοπους της Κεφαλονιάς. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου τα κύρια σηµεία της ενηµέρωσης.

5. Οργανώστε µια ηµερίδα για την ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας, για την εκπαιδευτική σας επίσκεψη στους υγρότοπους της Κεφαλονιάς. Μοιράστε φωτοαντίγραφα των φυλλαδίων που διαµορφώσατε στη δραστηριότητα 2.

6. Σκεφτείτε στην οµάδα σας άλλους πρωτότυπους τρόπους για την ενηµέρωση των µαθητών του σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τους υγρότοπους της Κεφαλονιάς.
➤ 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

Μελετώ τους υγρότοπους της περιοχής µου
1. Υπάρχουν υγρότοποι στην περιοχή σας;
➤ Συζητήστε µεταξύ σας και καταγράψτε τους υγρότοπους που γνωρίζετε.
➤ Ρωτήστε τους κατοίκους να σας πουν πληροφορίες για τους υγρότοπους της περιοχής σας.
➤ Αναζητήστε πληροφορίες για τους υγρότοπους της περιοχής σας από τουριστικούς
οδηγούς και άλλα βιβλία.
➤ Αναζητήστε επιπλέον πληροφορίες για τους υγρότοπους της περιοχής σας από επιστηµονικές ενώσεις και άλλους φορείς.

2. Σχεδιάστε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα: «Οι υγρότοποι της
περιοχής µου». Στο σχεδιασµό του προγράµµατος θα πρέπει να απαντήσετε και να συµφωνήσετε στα εξής:
➤ Στόχοι του προγράµµατος
➤ Υλικά που θα χρειαστείτε
➤ Τρόπος εργασίας
➤ Πηγές πληροφόρησης
➤ Πιθανοί συνεργάτες
➤ ∆ιάρκεια του προγράµµατος
➤ Κόστος
➤ Τελικό προϊόν
➤ Παρουσίαση των εργασιών
➤ Αξιολόγηση των εργασιών

3. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη κατά πόσο είστε διατεθειµένοι να υλοποιήσετε αυτό το πρόγραµµα. ∆ικαιολογήστε την απόφασή σας. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου
την απόφαση της τάξης.
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4. Στις 2 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσµια Ηµέρα των Υγρότοπων.
➤ Ποιες δραστηριότητες νοµίζετε ότι θα µπορούσαν να γίνουν την ηµέρα αυτή για τους
υγρότοπους της περιοχής σας;
➤ Ποιες δράσεις θα µπορούσατε να αναλάβετε για τη διατήρηση του υγρότοπου της
περιοχής σας;
➤ Ποιες από αυτές τις δράσεις δεσµεύεστε να υλοποιήσετε και µε ποιο τρόπο;
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