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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
∆εν είναι λίγοι οι ενήλικες στη χώρα µας που θυµούνται ακόµα µε ιδιαίτερη νοσταλγία τα
παιχνίδια των παιδικών τους χρόνων στην πλατεία του χωριού, στους γειτονικούς λόφους,
τα άλση και τις παραλίες. Ίσως για αυτές τις γενιές που κουβαλούν ανάλογες πολύτιµες
εµπειρίες, ένα πρόγραµµα σαν το “Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων” που ξεκινά το
Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση - WWF Ελλάς σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς να µην έλεγε και πολλά πράγµατα. Σε µια Ελλάδα όπου η αστικοποίηση ήταν ακόµα
σε πλήρη εξέλιξη, η επαφή µε το φυσικό περιβάλλον σε καθηµερινή βάση ήταν κάτι το
δεδοµένο. Η ύπαρξη ή όχι πράσινου στις σχολικές αυλές δεν µπορούσε παρά να
εµφανίζεται ως δευτερεύον ζήτηµα.
Τα πράγµατα όµως σήµερα έχουν αλλάξει πολύ. Τα σηµερινά παιδιά έχουν ελάχιστες
ευκαιρίες να βρεθούν σε φυσικό περιβάλλον, πέρα ίσως από κάποιες βδοµάδες την περίοδο
των σχολικών διακοπών. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα προβληµατική στα µεγάλα αστικά
κέντρα. Στην Αθήνα, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν το 1/3 του πληθυσµού της χώρας, το
ποσοστό του πρασίνου είναι µόλις 2,8 µ2 ανά κάτοικο. Πρόκειται για το µικρότερο ποσοστό
στην Ευρώπη, αν αναλογιστούµε ότι στη Βιέννη αντιστοιχούν 20 µ2 ανά κάτοικο, στο
Άµστερνταµ 27 και στις Βρυξέλλες 29.
Κι όµως, οι κάτοικοι των µεγαλουπόλεων και ιδιαίτερα τα παιδιά χρειάζονται την
καθηµερινή επαφή µε τη φύση. Αυτό είναι τουλάχιστον το συµπέρασµα στο οποίο
καταλήγουν όλο και περισσότερες επιστηµονικές έρευνες (Μ. Rivkin, 1997).
Έτσι, από έρευνες που έγιναν σε κατοίκους αστικών περιοχών (Kaplan and Kaplan, 1989),
γνωρίζουµε ότι η άµεση γειτνίαση µε το φυσικό περιβάλλον µέσω του αστικού πράσινου,
έχει θετικές συνέπειες στη ψυχική και σωµατική υγεία των ανθρώπων. Χαµηλότερα επίπεδα
άγχους, µεγαλύτερος βαθµός ικανοποίησης από τη δουλειά, το σπίτι και τη ζωή γενικότερα,
αλλά και λιγότερες ασθένειες είναι µεταξύ των ωφελειών που προέρχονται από την επαφή
αυτή. Ίσως τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών είναι µια ένδειξη ότι η «υπόθεση
βιοφιλίας» που διατύπωσε ο Keller (1993) δεν στερείται βάσης. Σύµφωνα µε την υπόθεση
αυτή, ο άνθρωπος χρειάζεται την επαφή µε το φυσικό περιβάλλον µε τον ίδιο τρόπο που η
επαφή µε άλλους ανθρώπους είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή του.
Αλλά η επαφή µε το φυσικό περιβάλλον βοηθά εξίσου στην κοινωνικο-συναισθηµατική
ανάπτυξη των παιδιών. Σύµφωνα µάλιστα µε µια έρευνα που έγινε σε µαθητές ∆ηµοτικού
σχολείου στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, που συµµετείχαν σε πρόγραµµα δηµιουργίας ενός
µικρού βιοτόπου στη σχολική αυλή, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά αναπτύσσουν πιο
δηµιουργικά παιχνίδια σε αυτούς τους χώρους καθώς και πιο θετικές και αρµονικές
κοινωνικές σχέσεις (Moore & Wong, 1997). Είναι ακόµα γνωστό ότι δηµιουργούνται
ευκαιρίες για διαφορετικού τύπου µάθηση. Έτσι, µαθητές που έχουν µέτρια ως κακή
απόδοση στις συνηθισµένες σχολικές δραστηριότητες µέσα στην τάξη µπορούν να
βελτιώσουν κατά πολύ την απόδοσή τους συµµετέχοντας σε ενέργειες που τους επιτρέπουν
να προσεγγίσουν µε διαφορετικό τρόπο το γνωστικό αντικείµενο.
Τέλος, η επαφή µε το πράσινο και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον φαίνεται ότι επιδρά
καταλυτικά στην υιοθέτηση µιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συµπεριφοράς. Γνωρίζουµε, για
παράδειγµα, από έρευνες (Chawla, υπό έκδοση) ότι οι εµπειρίες των παιδικών χρόνων
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργή συµµετοχή των ενηλίκων στα περιβαλλοντικά
ζητήµατα.
Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδοµένα, δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι οι προσπάθειες για
επέκταση του αστικού πράσινου βρίσκουν σήµερα όλο και µεγαλύτερη ανταπόκριση. Μια
ιδιαίτερη περίπτωση, η µετατροπή των σχολικών αυλών σε κήπους-βιοτόπους, έχει λάβει
µάλιστα σηµαντικές διαστάσεις σε αρκετές χώρες τα τελευταία χρόνια. Ήδη από τις αρχές
της δεκαετίας του 70, αρκετά σχολεία, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, άρχισαν να υλοποιούν
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αντίστοιχα προγράµµατα. Στη δεκαετία του 80, ένα εθνικό πρόγραµµα στην Αγγλία µε τον
τίτλο “Μαθαίνοντας µέσα από τους Κήπους”, είχε ως αποτέλεσµα περίπου το ένα τρίτο των
βρετανικών σχολικών αυλών να αποκτήσουν σχολικούς κήπους. Ανάλογα προγράµµατα
εφαρµόζονται στον Καναδά και τη Σουηδία. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις έχει
δηµιουργηθεί “κίνηµα”, όπως π.χ. στις ΗΠΑ όπου σήµερα 180.000 σχολεία, µε την
υποστήριξη 40 περίπου δηµόσιων οργανισµών και µη κυβερνητικών οργανώσεων
ασχολούνται µε το πρασίνισµα των σχολικών αυλών.
Αλλά και στην Ελλάδα η πρακτική αυτή δεν είναι άγνωστη. Η καλλιέργεια φυτών στις αυλές
και σε ορισµένες περιπτώσεις η δηµιουργία χώρων πράσινου στα σχολεία εφαρµόζεται εδώ
και καιρό, κυρίως στα Νηπιαγωγεία και στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού. Ιδιαίτερα τη
τελευταία δεκαετία, η ενασχόληση αυτή πήρε νέες διαστάσεις στα πλαίσια της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τις περισσότερες φορές όµως οι προσπάθειες γίνονται
σποραδικά και µεµονωµένα, χωρίς να εντάσσονται σε ένα οργανωµένο πρόγραµµα. Έτσι,
αν και σε ορισµένες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα είναι πραγµατικά εντυπωσιακά, συχνά οι
προσπάθειες αυτές δεν έχουν διάρκεια. Η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο
συγκεκριµένο θέµα (π.χ. επιλογή κατάλληλων φυτών) αλλά και η έλλειψη τεχνικής
υποστήριξης είναι ορισµένοι από τους παράγοντες που υπονοµεύουν την επιτυχία του
εγχειρήµατος.
Αυτό το κενό έρχεται να συµπληρώσει το πρόγραµµα του WWF Ελλάς και της Γ.Γ.Ν.Γ.
“Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων”. Ο απώτερος σκοπός του προγράµµατος είναι να
συµβάλει στην επανασύνδεση των παιδιών, ιδιαίτερα όσων ζουν στις σύγχρονες
µεγαλουπόλεις, µε το φυσικό περιβάλλον. Η άµεση επαφή µε τη φύση, που θα επιτευχθεί
µέσα από τη δηµιουργία και συντήρηση ενός σχολικού κήπου, πιστεύεται ότι θα έχει θετική
επίδραση στη γνωστική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών καθώς επίσης και στη
δηµιουργία οικολογικής συνείδησης. Πιο συγκεκριµένα το πρόγραµµα στοχεύει:
•
•

στην εξοικείωση των παιδιών µε τα µεσογειακά φυτά και στη συνειδητοποίηση της
σηµασίας τους για το οικοσύστηµα,
στην ανάπτυξη της συµµετοχής των µαθητών σε ενέργειες που αποσκοπούν στη
βελτίωση του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος, το παρόν εγχειρίδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Στις σελίδες
που ακολουθούν, ο εκπαιδευτικός δεν θα βρει µόνο τεχνικές οδηγίες για τις φυτεύσεις αλλά
και ένα γενικότερο πλαίσιο πάνω στο οποίο µπορεί να κτίσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα,
καθώς και µια σχολιασµένη σειρά διαφανειών (slides) µε τίτλο “Γνωριµία µε τα µεσογειακά
φυτά”.
Είναι σηµαντικό πάντως να τονιστεί ότι το εγχειρίδιο αυτό δεν αποτελεί έναν πλήρη οδηγό
δραστηριοτήτων, τον οποίο ο εκπαιδευτικός καλείται να εφαρµόσει ως έχει. Η φύση του
προγράµµατος “Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων” είναι τέτοια που απαιτεί κάθε φορά
προσαρµογή στις ιδιαίτερες συνθήκες των σχολείων που συµµετέχουν σε αυτό. Το παρόν
εγχειρίδιο προτείνει το γενικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ο κάθε εκπαιδευτικός καλείται να
οργανώσει το δικό του πρόγραµµα, ανάλογα µε τις συνθήκες του σχολείου του και τις
ανάγκες των µαθητών του.
Ευχόµαστε καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας.
Γεωργία Λιαράκου
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
WWF Ελλάς
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1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...
Σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο δίνονται κάποιες ιδέες και συµβουλές που θα µπορούσαν να
σας φανούν χρήσιµες τόσο στην αρχή όσο και στην πορεία του προγράµµατος. Σε όσους
έχουν µεγάλη εµπειρία από προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο, ίσως
αρκετά από τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο να φανούν γνωστά. Κι εσείς
όµως ίσως να βρείτε κάποιες χρήσιµες πληροφορίες, καθώς το πρόγραµµα έχει κάποιες
ιδιαιτερότητες που το διαφοροποιούν σε αρκετά σηµεία από άλλα προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που έχετε ήδη εφαρµόσει.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η δηµιουργία ενός σχολικού κήπου είναι µια µακροχρόνια δράση που χρειάζεται επιµονή και
υποµονή. Σε αυτή την προσπάθεια καλό θα ήταν να µην είστε µόνος αλλά να έχετε τη
συµπαράσταση όσο το δυνατό περισσότερων εµπλεκόµενων φορέων. ∆ηµιουργείστε λοιπόν
µια επιτροπή που θα έχει συµβουλευτικό ρόλο και θα συγκαλείται είτε σε τακτά χρονικά
διαστήµατα είτε κάθε φορά που προκύπτει ένα σηµαντικό θέµα. Η επιτροπή αυτή µπορεί να
αποτελείται από:
• Μαθητές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα
Οι µαθητές της τάξης σας θα µπορούσαν να ορίσουν εκπροσώπους που θα παρίστανται στις
συζητήσεις της επιτροπής. Οι εκπρόσωποι αυτοί δεν απαραίτητο να είναι πάντα οι ίδιοι,
µπορούν να αλλάζουν κάθε φορά. Η συµµετοχή τους είναι απαραίτητη καθώς το
πρόγραµµα δεν γίνεται µόνο «για τους µαθητές» αλλά «µε τους µαθητές».
• Εκπαιδευτικούς
Η συνεργασία των υπόλοιπων εκπαιδευτικών του σχολείου είναι απαραίτητη για την
επιτυχία του προγράµµατος. Σε αυτούς µπορείτε να βρείτε συµπαραστάτες που θα σας
τροφοδοτήσουν µε καινούργιες ιδέες και θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τυχόν
δυσκολίες. Αλλά και η χρήση του κήπου που θα κάνουν οι συνάδελφοί σας αποτελεί ένα
σηµαντικό κριτήριο επιτυχίας του εγχειρήµατος. Και αυτό γιατί η εκπαιδευτική διάσταση του
προγράµµατος δεν τελειώνει µε τη διαδικασία δηµιουργίας του σχολικού κήπου. Ο µικρός
αυτό βιότοπος θα πρέπει να αποτελεί ένα χώρο µάθησης όπου οι εκπαιδευτικοί όλων των
τάξεων µπορούν να αναπτύξουν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες µε τους µαθητές τους
(καταγραφή και αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας, µετρήσεις κλπ). Η εµπλοκή των
εκπαιδευτικών από την αρχή του προγράµµατος θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του
στόχου.
• Γονείς
Συχνά, όταν σχεδιάζουµε µια σχολική δραστηριότητα, ξεχνάµε να εµπλέξουµε τους γονείς
των µαθητών µας. Κι όµως η συµβολή τους µπορεί να είναι καθοριστική. Ανάµεσα στους
γονείς µπορεί να υπάρχουν άτοµα που έχουν άµεση γνώση του θέµατος (γεωπόνοι,
κηπουροί, παρκοτέχνες /αρχιτέκτονες κήπου, χωροτάκτες…) και θα βοηθήσουν
αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράµµατος. Αλλά και εκείνοι που δεν έχουν άµεση
σχέση µε το θέµα, µπορεί να προσφέρουν χρόνο και προσωπική δουλειά ώστε να
βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια. Γι αυτό καλό θα ήταν να ενηµερώσετε τους γονείς είτε
µέσω του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων είτε στις τακτικές συναντήσεις που έχετε µαζί
τους για την πρόοδο των παιδιών. Οι πιο ένθερµοι υποστηρικτές του όλου εγχειρήµατος θα
µπορούσαν να γίνουν µέλη της επιτροπής.
• Κοινότητα
Αλλά κι αν δεν βρείτε πρόσωπα-κλειδιά για το πρόγραµµά σας ανάµεσα στους γονείς, µην
απογοητεύεσθε. Απευθυνθείτε στην κοινότητα του σχολείου και έχετε πολλές ελπίδες να
βρείτε θετική ανταπόκριση. Βέβαια η κίνησή σας αυτή δεν αποτελεί µια συνηθισµένη
πρακτική. Χρόνια τώρα το ελληνικό σχολείο λειτουργεί ξεκοµµένο από τον περίγυρό του. Κι
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όµως, η δηµιουργία ενός κήπου ίσως είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να κάνετε µια νέα
αρχή. Παρακάτω παραθέτουµε φορείς στους οποίους µπορείτε να απευθυνθείτε.
Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων είναι ο πρώτος φορέας που πρέπει να ενηµερωθεί για
το πρόγραµµά σας. Οι άνθρωποι του Οργανισµού έχουν εµπειρία από ανάλογα εγχειρήµατα
και µπορούν να σας βοηθήσουν. Εκθέστε τους λοιπόν τα σχέδια σας και λάβετε υπ’ όψιν
σας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους.
Το ∆ήµο στον οποίο ανήκει το σχολείο σας. Εκεί θα συναντήσετε τον Υπεύθυνο
Πρασίνου (Αντιδήµαρχος σε µεγάλες πόλεις) που είναι επιφορτισµένος µε την ανάπτυξη
και συντήρηση του αστικού πράσινου. Οι κηπουροί, παρκοτέχνες και οι γεωπόνοι του
∆ήµου σας µπορεί να σας προσφέρουν πολύτιµη βοήθεια και να σας δώσουν ιδέες για τη
δηµιουργία του σχολικού σας βιοτόπου. Μαζί τους µπορείτε ακόµα να σχεδιάσετε πώς, σε
µια επόµενη φάση, το πρόγραµµά σας θα µπορούσε να επεκταθεί και πέρα από τη σχολική
αυλή.
Το ∆ασαρχείο, που θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά µε τα φυτά που ευδοκιµούν στην
περιοχής σας. Όπως θα δούµε και στη συνέχεια, η σωστή επιλογή των φυτών για το
σχολικό σας κήπο αποτελεί έναν αποφασιστικό παράγοντα για την επιτυχία του
προγράµµατος.
Τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς της περιοχής σας που
δραστηριοποιούνται σε σχετικά θέµατα. Έτσι π.χ. ένας τοπικός σύλλογος που ασχολείται µε
τη βιολογική γεωργία θα σας δώσει πολύτιµες συµβουλές για τις αρχές της οργανικής
καλλιέργειας. Στους τοπικούς συλλόγους µπορείτε να βρείτε ανθρώπους που µε τις γνώσεις
και τις συµβουλές τους θα σας στηρίξουν στην προσπάθειά σας.
Εµπλέξτε τους µαθητές στις επαφές µε την κοινότητα
Οι επαφές µε τους διάφορους φορείς είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα κάθε φορά που ο
πολίτης θέλει να προωθήσει ένα περιβαλλοντικό θέµα. Και η εµπειρία που µπορεί να
αποκτήσουν οι µαθητές σας από τις επαφές που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του
προγράµµατος είναι πολύτιµη. Γι αυτό, καλό θα ήταν να τους εµπλέξετε όσο το δυνατό
περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό µπορεί να γίνει µε δυο τρόπους:
• Εκπρόσωποι των µαθητών παρίστανται στις συναντήσεις µε τους διάφορους φορείς.
Αναλαµβάνουν µάλιστα τον πρώτο ρόλο: οι µαθητές θα πρέπει να παρουσιάσουν
σύντοµα το πρόγραµµα και να εξηγήσουν τι ακριβώς ζητούν από τον συγκεκριµένο
φορέα. Για να είναι επιτυχηµένη η επίσκεψη, καλό θα ήταν να έχει προηγηθεί στην τάξη
συζήτηση σχετικά µε την ταυτότητα του φορέα, το έργο που επιτελεί και να
συγκεκριµενοποιηθούν τα αιτήµατα που θα τεθούν.
• Οι µαθητές γράφουν γράµµατα προς τους φορείς. Σε αυτή την περίπτωση ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σαφήνεια του λόγου και στην ευκρίνεια των
επιχειρηµάτων. Να µια καλή περίπτωση για να εξασκηθούν οι µαθητές στη γραπτή
έκφραση υποστηρίζοντας ένα δικό τους πρόγραµµα!
ΒΑΛΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ
Στην εισαγωγή παραθέσαµε τους γενικούς στόχους του προγράµµατος “Πρασινίζοντας τις
αυλές των σχολείων”. Όµως, όπως ήδη αναφέραµε, το πρόγραµµα αυτό αποτελεί ένα
γενικό πλαίσιο το οποίο καλείστε να προσαρµόσετε στις συγκεκριµένες ανάγκες του
σχολείου σας. Πέρα λοιπόν από τους γενικούς στόχους, θα ήταν χρήσιµο να θέσετε τους
ειδικούς στόχους του προγράµµατος που θα εφαρµόσετε. Η ηλικία των µαθητών σας, το
γνωστικό τους επίπεδο, εµπειρίες που έχουν από προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης που έχουν ήδη υλοποιηθεί αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αυλή
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του σχολείου σας (π.χ. ύπαρξη παρτεριών, ήδη υπάρχοντα φυτά) είναι ορισµένοι
παράγοντες που θα σας καθοδηγήσουν στη χάραξη των στόχων σας.
ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σύµφωνα µε τους στόχους που έχετε θέσει για το πρόγραµµα, θα πρέπει να καταστρώσετε
και το πλάνο των δραστηριοτήτων σας. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα βρείτε τα γενικά
στάδια που προτείνουµε να ακολουθήσετε στο πρόγραµµά σας. ∆εν είναι όµως απαραίτητο
να τα εφαρµόσετε ως έχουν. Μπορείτε, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου
σας και τις ανάγκες των µαθητών σας να δηµιουργήσετε το δικό σας πλάνο εργασίας. Είναι
σηµαντικό να γνωρίζετε από την αρχή τα στάδια εξέλιξης του προγράµµατός σας ώστε να
προγραµµατίσετε µε επιτυχία τις δραστηριότητές σας στο χώρο και το χρόνο. Ο καλός
προγραµµατισµός είναι απαραίτητος σε κάθε πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
πολύ περισσότερο δε στο «Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων» που από τη φύση του
υπόκειται σε χρονικούς περιορισµούς. Π.χ. δεν θα πρέπει να καθυστερήσετε τη φύτευση
γιατί η ανυπαρξία απτών αποτελεσµάτων µέσα στη σχολική χρονιά µπορεί να απογοητεύσει
τους µαθητές.
Παραθέτουµε στη συνέχεια κάποια σηµεία που θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα όταν
σχεδιάζετε το πλάνο του προγράµµατος:
•

Οι δραστηριότητες πρέπει να οδηγούν στην επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει.

•

Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει σωστός προγραµµατισµός του χρόνου που θα
αφιερώσετε στις δραστηριότητες του προγράµµατος. Θα πρέπει να προσέξετε τόσο τη
χρονική περίοδο εκτέλεσης των εργασιών (π.χ. ποια φυτά µπορούν να φυτευτούν τις
διάφορες εποχές του έτους) όσο και τη χρονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας.

•

Προγραµµατίστε το χώρο που θα λάβουν χώρα οι δραστηριότητές σας. Ιδιαίτερο
σχεδιασµό χρειάζονται οι µετακινήσεις εκτός σχολείου.

•

Καταγράψετε µε προσοχή τα υλικά που θα χρειαστούν και φροντίστε να τα
προµηθευτείτε έγκαιρα.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Από τη στιγµή που ξεκαθαρίσετε το πλάνο του προγράµµατος και τις δραστηριότητες που
περιλαµβάνονται σε κάθε φάση, µπορείτε να προχωρήσετε στη σύνταξη ενός αναλυτικού
προϋπολογισµού. Για την κάλυψη των αναγκών του προϋπολογισµού σας µπορείτε:
•

να ακολουθήσετε την πορεία που έχει προβλεφθεί για όλα τα προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έτσι, σε συνεννόηση µε τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της περιοχής σας µπορείτε να καταθέσετε τον προϋπολογισµό σας και να
ζητήσετε να επιχορηγηθεί το πρόγραµµά σας από τα κονδύλια που διαθέτουν για το
σκοπό αυτό οι νοµαρχίες.

•

να απευθυνθείτε για χορηγία σε διάφορες εταιρείες, ιδιωτικούς ή ακόµα και δηµόσιους
φορείς που ασχολούνται µε σχετικά θέµατα. ∆ήµοι και κοινοτικά γραφεία, φυτώρια,
εταιρείες που ασχολούνται µε χωµατουργικές εργασίες, βιοτεχνίες ή καταστήµατα που
πωλούν εργαλεία κηπευτικής είναι ορισµένοι κλάδοι από τους οποίους µπορείτε να
ζητήσετε χορηγία για το πρόγραµµά σας.

•

να προτείνετε να ενταχθούν κάποια από τα έξοδα του προγράµµατος στα λειτουργικά
έξοδα του σχολείου. Καλό είναι τα έξοδα αυτά να αφορούν εκείνες τις δράσεις του
προγράµµατος που θα έχουν αντίκτυπο σε όλο το σχολείο (π.χ. εργασίες στην αυλή,
εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατου ποτίσµατος).
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•

να ζητήσετε την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. Το γεγονός ότι το
συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά όλο το σχολείο και θα έχει θετικές επιπτώσεις σε
όλους τους µαθητές είναι ένα ουσιαστικό επιχείρηµα για να στηρίξετε το διάβηµά σας.

Και µια συµβουλή που µπορεί να σας φανεί χρήσιµη! Είναι πολύ πιο εύκολο να έχετε θετική
απάντηση στο αίτηµα σας όταν ζητάτε από τους υποψήφιους χορηγούς να επενδύσουν στο
πρόγραµµά σας υλικά ή ακόµα και χρόνο παρά χρήµατα. Έτσι ένα φυτώριο µπορεί να σας
προµηθεύσει τα φυτά που θα χρειαστείτε, ο ∆ήµος ή η Κοινότητα να διαθέσει για κάποιες
ώρες το συνεργείο του για τυχόν εκσκαφές που θα χρειαστούν στην αυλή του σχολείου
(παρτέρια, τρύπες στο µπετόν κλπ.), οι γονείς να διαθέσουν χρόνο και τα προσωπικά τους
εργαλεία κλπ. Με αυτή την πρακτική το κόστος του προγράµµατος µπορεί να µειωθεί στο
ελάχιστο.
Σε όλη τη διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισµού και αναζήτησης χορηγιών µπορείτε να
εµπλέξετε τους µαθητές. Έτσι, µε αφορµή τη σύνταξη του προϋπολογισµού µπορούν να
εκτελέσουν απλές µαθηµατικές πράξεις, όπως:
•
•

Πόσο θα κοστίσουν συνολικά οι χωµατουργικές εργασίες αν χρειαζόµαστε χ υλικά και
το ένα κιλό από το κάθε υλικό κοστίζει x δρχ;
Πόσο θα κοστίσουν συνολικά τα φυτά αν το καθένα κοστίζει x δρχ;

Αντίστοιχα µπορούν να καλλιεργήσουν τις γλωσσικές και εκφραστικές τους ικανότητες µε
τη σύνταξη γραµµάτων προς τους χορηγούς όπου είτε θα τους αναπτύσσουν το αίτηµά
τους είτε θα τους ευχαριστούν(σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης) για τη συµβολή τους
στο πρόγραµµα.
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
Μπορεί µεν το πρόγραµµα να υλοποιείται από την τάξη σας, αλλά µην ξεχνάτε ότι αφορά
όλο το σχολείο. Η επέµβαση που θα κάνετε µε την οµάδα των µαθητών σας στη σχολική
αυλή θα έχει αντίκτυπο σε όλο το σχολείο, για αυτό πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας τις
αντιδράσεις όλης της σχολικής κοινότητας. Άλλωστε, οι προσπάθειές σας θα έχουν
µακρόχρονο αποτέλεσµα µόνο αν ο κήπος υιοθετηθεί τελικά από όλους τους µαθητές του
σχολείου. Έτσι θα αποφευχθούν τυχόν κρούσµατα βανδαλισµού και ο σχολικός σας κήπος
θα γίνει κτήµα όλων.
Η συνηθισµένη πρακτική είναι ότι κάθε τάξη που εφαρµόζει ένα πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των ενεργειών της σε όλο το
σχολείο στο τέλος του προγράµµατος. Στο πρόγραµµα αυτό τα πράγµατα θα πρέπει να
εξελιχθούν διαφορετικά. Οι µαθητές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα πρέπει να
ενηµερώσουν τους συµµαθητές τους και τα υπόλοιπα µέλη της σχολικής κοινότητας για τις
ενέργειές τους σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Ορισµένοι τρόποι µε τους οποίους θα
µπορούσαν να πετύχουν αυτή την ενηµέρωση είναι οι ακόλουθοι:
•

Να οργανώσουν “γενικές συνελεύσεις” όπου θα παρουσιάζουν το πρόγραµµα. Οι
µαθητές θα πρέπει να κάνουν την παρουσίασή τους όσο το δυνατό πιο ελκυστική
χρησιµοποιώντας διαφάνειες, slides κλπ. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στους
λόγους που τους οδήγησαν στην επιλογή των συγκεκριµένων φυτών.

•

Να δηµιουργήσουν αφίσες όπου θα εξηγούν τις ενέργειες του προγράµµατος και να τις
τοιχοκολλήσουν σε εµφανή σηµεία στο σχολείο. Στις αφίσες αυτές θα µπορούσαν να
βάλουν όλο το καλλιτεχνικό τους ταλέντο έτσι ώστε να τραβήξουν την προσοχή των
συµµαθητών τους.

•

Να βγάζουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα µια εφηµερίδα µε τα νέα του προγράµµατος
που θα µοιράζεται σε όλους τους µαθητές του σχολείου. Αν το σχολείο διαθέτει
ηλεκτρονικό υπολογιστή, να µια καλή ευκαιρία για να µυήσετε τα παιδιά της τάξης σας
στα νέα µέσα. Αλλά ακόµα και µια χειρόγραφη καλογραµµένη εφηµεριδούλα κάνει
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εξίσου καλά τη δουλειά της. Και µην σας τροµάζουν τα έξοδα! Το φωτοτυπικό
µηχάνηµα του σχολείου είναι στη διάθεσή σας.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
∆εν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αποτυπώσετε την πορεία του προγράµµατος από τη
δηµιουργία ενός φωτογραφικού αρχείου. Ξεκινήστε µε φωτογραφίες και διαφάνειες (slides)
της αυλής πριν από οποιαδήποτε παρέµβαση. Στη συνέχεια εµπλουτίστε το αρχείο σας µε
στιγµιότυπα από τη διαδικασία διαµόρφωσης του χώρου (π.χ. εκσκαφές, τοποθέτηση
κάδων, χωµατουργικές εργασίες). Και τέλος παρακολουθήστε τα φυτά σας από τη στιγµή
της φύτευσης έως την πλήρη ανάπτυξή τους. Αυτό σηµαίνει ότι για ορισµένα είδη θα
προστίθενται φωτογραφίες στο αρχείο αρκετά χρόνια µετά τη φύτευσή τους.
Με αυτόν τον τρόπο όµως θα µπορείτε κάθε στιγµή να ζωντανέψετε την πορεία που
ακολουθήσατε στο πρόγραµµά σας. Και αυτό θα σας είναι χρήσιµο τόσο στην αξιολόγηση
του προγράµµατος όσο και στην παρουσίαση της προσπάθειάς σας σε τρίτους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Η∆Η ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αν έχετε αµφιβολίες για την επιτυχία του εγχειρήµατός σας, ελάτε σε επαφή µε
εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη πρασινίσει τις αυλές των σχολείων τους. Η εµπειρία τους
είναι πολύτιµη, θα σας δώσει νέες ιδέες, θα σας βοηθήσει να λύσετε πιθανά προβλήµατα
που θα αντιµετωπίσετε και να αποφύγετε ενέργειες που έχουν αποδειχθεί λανθασµένες. Ο
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της περιοχής σας µπορεί να σας ενηµερώσει για
σχολεία που έχουν πραγµατοποιήσει στο παρελθόν ανάλογα προγράµµατα.
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2. ΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...
Το πρόγραµµα του WWF «Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων» είναι ένα πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιείται µε τη συµµετοχή των µαθητών. Όπως
έχουµε ήδη τονίσει στην Εισαγωγή, δεν µας ενδιαφέρει µόνο το αποτέλεσµα, δηλ. η
δηµιουργία ενός µικρού βιοτόπου στις σχολικές αυλές. Σηµασία έχει η δηµιουργία του
κήπου να προκύπτει από τη θέληση των ίδιων των µαθητών και όχι να λειτουργήσει ως
«άνωθεν» απόφαση (της διεύθυνσης, του δασκάλου ή ακόµα του WWF.
Για το σκοπό αυτό, πριν ακόµα ασχοληθούµε µε τη δηµιουργία του κήπου, προτείνουµε να
οργανωθούν κάποιες δραστηριότητες που θα επιτρέψουν στα παιδιά να εκφράσουν τις
δικές τους επιθυµίες σχετικά µε πως θα ήθελαν να διαµορφωθεί ο χώρος αυτός.
Σε αυτό λοιπόν το κεφάλαιο θα βρείτε συµβουλές και ιδέες για δραστηριότητες που θα
βοηθήσουν τα παιδιά να δουν µε άλλα µάτια την αυλή του σχολείου τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η πρώτη επαφή µε την αυλή µπορεί να γίνει µέσα από µια σειρά από παρατηρήσεις και
έρευνες:
• Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και κάθε µια αναλαµβάνει ένα χρώµα. Στη συνέχεια, οι
οµάδες βγαίνουν στην αυλή και αναζητούν αντικείµενα µε το ίδιο χρώµα. Ποιο είναι
τελικά το χρώµα που κυριαρχεί στην αυλή;
• Οι µαθητές παρατηρούν για λίγο σιωπηλοί το χώρο της αυλής. Τι είναι αυτό που τους
αρέσει περισσότερο στην αυλή; Τι είναι αυτό που τους αρέσει λιγότερο; Με βάση αυτές
τις παρατηρήσεις τα παιδιά καλούνται να αποτυπώσουν στο γραπτό λόγο τις σκέψεις
τους: ποιήµατα, ακροστιχίδες, πεζά κείµενα µπορούν να επιστρατευτούν για το σκοπό
αυτό.
• Χωρισµένοι πάλι σε οµάδες οι µαθητές συλλέγουν αντικείµενα από το χώρο της αυλής.
Κατατάσσουν τα ευρήµατά τους σε κατηγορίες: ποια από αυτά είναι φυσικά και ποια
προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες; Ποια είναι η αναλογία των δυο ειδών;
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες για το τι υπήρχε στο χώρο της αυλής πριν κτιστεί το
σχολείο. Ρωτούν για το σκοπό αυτό τους πιο ηλικιωµένους κατοίκους της γειτονιάς,
ανατρέχουν σε βιβλία µε την ιστορία της περιοχής, ψάχνουν για παλιές φωτογραφίες. Με
βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνουν ζωγραφίζουν το χώρο έτσι όπως ήταν πριν γίνει
σχολική αυλή.
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
Η γνωριµία µε την αυλή µπορεί να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν µια
σειρά από υπολογισµούς από απλούς έως πιο σύνθετους, ανάλογα µε την ηλικία των
µαθητών. Χωρίστε την τάξη σε οµάδες ζητήσετε από κάθε οµάδα να υπολογίσει µεγέθη
όπως:
•
•
•
•
•
•

το µήκος της αυλής
το πλάτος της αυλής
το µήκος και το πλάτος των παρτεριών (αν υπάρχουν)
το ποσοστό της αυλής που καλύπτεται ήδη από πράσινο (αν υπάρχει)
το συνολικό εµβαδόν του χώρου που καταλαµβάνει το σχολείο
το ποσοστό του σχολικού χώρου που καλύπτεται από το κτίριο και αυτό που καλύπτεται
από την αυλή
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• το χώρο της αυλής που αντιστοιχεί σε κάθε µαθητή του σχολείου, αν υποθέσουµε ότι
µοιραζόταν ίσα σε όλους
• το ποσοστό του πρασίνου (αν υπάρχει) που αντιστοιχεί σε κάθε µαθητή του σχολείου, αν
υποθέσουµε ότι µοιραζόταν ίσα σε όλους
Καλό θα ήταν να µη δώσετε περισσότερες οδηγίες στους µαθητές και κάθε οµάδα να
σκεφτεί µόνη της τον τρόπο µε τον οποίο θα φτάσει στη λύση του προβλήµατος. Όταν οι
οµάδες ολοκληρώσουν τους υπολογισµούς τους, παρουσιάζουν τα αποτελέσµατά τους και
αναλύουν τα βήµατα που ακολούθησαν για να βρουν τη λύση. Στη συνέχεια µπορεί να γίνει
συζήτηση σχετικά µε το ποια είναι η καλύτερη πορεία για να φτάσει κανείς στη λύση των
προβληµάτων.
Κατασκευάζοντας κατόψεις και µακέτες
Ζητήστε από τους µαθητές να φανταστούν πώς θα ήθελαν να είναι η αυλή του σχολείου
τους και κατόπιν, χωρισµένοι σε οµάδες, να σχεδιάσουν τις επεµβάσεις που θα ήθελαν να
δουν. Τα σχέδια τους δε θα εκφράζουν µια υποθετική αυλή αλλά θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις δεσµεύσεις και τους περιορισµούς που επιβάλλει ο συγκεκριµένος
χώρος του σχολείου τους. Για το σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία που
συνέλλεξαν στη διάρκεια της προηγούµενης δραστηριότητας. Οι οµάδες µπορούν να
φτιάξουν:
• Σχέδια µε την κάτοψη της αυλής. Εάν η αυλή είναι ορθογώνια, µπορούν να αρκεστούν
στον υπολογισµό του µήκους και του πλάτους. Εάν είναι πολυγωνική ή έχει ακανόνιστο
σχήµα, υπολογίζουν επιπλέον τη διαγώνιο. Μετατρέπουν τα µεγέθη που βρήκαν σε
εκατοστά και τα µεταφέρουν σε µια βολική κλίµακα (1/200 περίπου, ανάλογα µε το
µέγεθος του χαρτιού που διαθέτουν). Με βάση αυτά τα στοιχεία σχεδιάζουν το
περίγραµµα της αυλής σε χαρτί προσέχοντας να αφήσουν κενό εκεί που υπάρχουν
πόρτες. Η κάτοψη της αυλής είναι έτοιµη και πάνω σε αυτή µπορούν να σχεδιάσουν όλες
τις επεµβάσεις που επιθυµούν, χρησιµοποιώντας διάφορα χρώµατα.
• Μακέτες της αυλής. Για την κατασκευή της µακέτας µπορούν να χρησιµοποιηθούν
διάφορα υλικά, προτείνουµε πάντως το κυµατοειδές χαρτόνι (οντουλέ). Το χαρτόνι αυτό
κόβεται εύκολα, είναι άκαµπτο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για την αναπαράσταση
του δαπέδου όσο και των τοίχων. Για τα υπόλοιπα τµήµατα της αυλής µπορούν να
επιστρατευτούν διάφορα υλικά (π.χ. σπίρτα για τα κάγκελα κλπ.). Η διαδικασία που θα
ακολουθήσουν οι οµάδες είναι η ίδια µε αυτή που περιγράψαµε πιο πάνω για την κάτοψη
της αυλής. Η βάση της µακέτας θα αποτελεί το περίγραµµα της αυλής. Πάνω σε αυτή τη
βάση θα προστεθούν οι τοίχοι. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της µακέτας, οι µαθητές
µπορούν να προσθέσουν τις αλλαγές που θα ήθελαν να κάνουν στην αυλή. Και πάλι
µπορούν να χρησιµοποιήσουν διάφορα υλικά, όπως πλαστελίνη σε διάφορα χρώµατα ή
και φυσικά υλικά (π.χ. χώµα για τα παρτέρια, κλαδάκια που θα αναπαριστούν δέντρα).
Οι οµάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη και ακολουθεί συζήτηση γύρω από τις
προτεινόµενες επεµβάσεις. Είναι πολύ πιθανό, στα σχέδια των µαθητών να κυριαρχήσουν
άλλες πιθανές χρήσεις της αυλής, όπως για παράδειγµα η δηµιουργία αθλητικών
εγκαταστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει συζήτηση γύρω από την
αναγκαιότητα παρουσίας πράσινου στην πόλη. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο
επόµενο κεφάλαιο θα βοηθήσουν τους µαθητές να καταλάβουν την αξία του αστικού
πράσινου.
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3. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
Γιατί όµως θεωρούµε σηµαντικό να “πρασινίσουµε τις αυλές των σχολείων”; Αν θέλουµε
όλοι οι µαθητές µας, ακόµα και εκείνοι που πρότειναν άλλες εναλλακτικές χρήσεις της
αυλής, να υιοθετήσουν τελικά το µικρό σχολικό βιότοπο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν
τη σηµασία που έχει η παρουσία του πράσινου στις πόλεις. Έτσι, πριν ακόµα αρχίσουµε τη
δηµιουργία του κήπου µας, καλό θα ήταν να αφιερώσουµε λόγο χρόνο στο θέµα αυτό και
να οργανώσουµε κάποιες δραστηριότητες σχετικές µε την αξία του αστικού πράσινου.
ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ;
Με τον όρο αστικό πράσινο αναφερόµαστε σε οποιαδήποτε µορφή βλάστησης µπορούµε να
συναντήσουµε µέσα στην πόλη. Μεγάλα πάρκα όπως ο Εθνικός Κήπος ή η Αρχαία Αγορά,
µικρότερα πάρκα και πλατείες, αλλά και δενδροστοιχίες στα πεζοδρόµια ή στις νησίδες των
µεγάλων λεωφόρων. Ταυτόχρονα όµως είναι και ο µικρός κήπος του σπιτιού µας ή του
σχολείου µας. Ακόµα και η βλάστηση που µπορεί να εµφανιστεί σε ερειπωµένα ή
εγκαταλελειµµένα κτίρια αποτελούν µια πινελιά ζωής στο αφιλόξενο τοπίο των πόλεών µας.
Αποτελεί αυτό που λέµε αστικό πράσινο.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ;
•

Βελτιώνει την ατµόσφαιρα της κατακρατώντας σκόνη και ρύπους π.χ. ένα στρέµµα
πυκνής βλάστησης µπορεί να συγκρατήσει έως και 220 κιλά µονοξειδίου του άνθρακα
(CO) το χρόνο.

•

Επιδρά στο µικροκλίµα της περιοχής µετριάζοντας τις ακραίες θερµοκρασίες του
καλοκαιριού και του χειµώνα. Ενδεικτικά, το καλοκαίρι η θερµοκρασία µπορεί να είναι
και κατά 5 βαθµούς C µικρότερη κάτω από δέντρα, τα οποία δηµιουργούν συγκόµµωση
(δηλαδή ενώνονται τα κλαδιά γειτονικών δέντρων). Σε ειδικές περιπτώσεις η διαφορά
αυτή µπορεί να φτάσει ακόµα και τους 11 βαθµούς.

•

Περιορίζει τους θορύβους της πόλης. Μια ζώνη βλάστησης µερικών µέτρων δρα
ηχοµονωτικά.

•

∆ίνει ευκαιρία για εγκατάσταση διαφόρων ειδών πανίδας. Κυρίως προσελκύει την
ορνιθοπανίδα, προσφέροντας της τροφή (έντοµα, σπόρους, καρπούς) καθώς και
χώρους φωλιάσµατος. Καλύτερη εκτίµηση αυτής της προσφοράς µπορεί να γίνει αν
αναλογιστούµε ότι στην Αθήνα παρά το χαµηλό ποσοστό πρασίνου της, µπορούµε να
παρατηρήσουµε σχεδόν 100 είδη πουλιών (συµπεριλαµβανοµένων και των
µεταναστευτικών). Τα περισσότερα από αυτά χρειάζονται την παρουσία της βλάστησης.
Σηµαντική είναι και η επίδρασή της στη διατήρηση πληθυσµών εντόµων π.χ.
πεταλούδες, πασχαλίτσες κ.α. καθώς και για άλλα ζωικά είδη.

•

Βελτιώνει την αισθητική εικόνα της πόλης δηµιουργώντας καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης και αναβαθµίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΕΡΑ….
Το πράσινο των γύρω δρόµων
Βγείτε µε την τάξη σας στους γύρω από το σχολείο σας δρόµους. ∆είτε σε πόσα πεζοδρόµια
υπάρχουν φυτά. Είναι σε καλή κατάσταση ή µήπως δείχνουν µίζερα και καχεκτικά;
Παρατηρήστε τι είδους προβλήµατα αντιµετωπίζουν. Μήπως έχουν πέσει θύµατα
βανδαλισµού, ή έχουν καταστραφεί από παρκαρισµένα αυτοκίνητα; Έχουν την κατάλληλη
περιποίηση ή είναι χωρίς χώµα, απότιστα και ακλάδευτα;
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Παραµείνετε για λίγο χρονικό διάστηµα, περίπου 15 λεπτά, κοντά στα φυτά. Παρατηρήστε
αν εµφανίζονται πουλιά, αν τα επισκέπτονται απλώς ή φωλιάζουν σε αυτά.
Ψάξτε για πιθανά εγκαταλελειµµένα σπίτια και αυλές. Έχει αναπτυχθεί εκεί µέσα βλάστηση;
Αν ναι, ποια φυτά ξεχωρίζετε και σε ποια κατάσταση είναι;
Ένα κοντινό πάρκο.
Ακόµα και µια απλή επίσκεψη σε ένα κοντινό πάρκο µπορεί να µας δείξει τις ευεργετικές
επιδράσεις του πράσινου µέσα στις πόλεις.
Εκεί οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες, µπορούν να εξετάσουν διάφορες παραµέτρους και
να κάνουν τις συγκρίσεις τους. Ας δούµε λοιπόν µαζί κάποια στοιχεία όπως:
• Θερµοκρασία.
Με ένα απλό θερµόµετρο µπορείτε να µετρήσετε τη θερµοκρασία σε ένα σηµείο του πάρκου
που καλύπτεται από βλάστηση και µετά έξω από αυτό σε ένα σηµείο όπου δεν υπάρχουν
φυτά. Επαναλαµβάνετε τη διαδικασία σε διαφορετικά σηµεία και συγκρίνετε τα
αποτελέσµατα. Αυτά θα είναι πιο εντυπωσιακά αν οι µετρήσεις γίνουν ηµέρες µε υψηλή
θερµοκρασία.
Έτσι θα γίνει κατανοητή η ικανότητα της βλάστησης να µετριάζει τις ακραίες θερµοκρασίες
δηµιουργώντας ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον.
• Ήχος.
Επειδή η χρήση εξειδικευµένων µηχανηµάτων καταµέτρησης της έντασης του ήχου είναι
δύσκολη, µπορούµε να κάνουµε σύγκριση χρησιµοποιώντας απλά την ακοή µας. Αυτή
εξάλλου θα µας δείξει όχι µόνο διαφορές ως προς την ένταση, αλλά και ως προς την
ποιότητα του ήχου. Πάλι µπορείτε να συγκρίνετε τους ήχους σε ένα σηµείο στο εσωτερικό
του πάρκου, µε αυτούς του έξω χώρου όπου θα κυριαρχεί ο θόρυβος της πόλης. Επίσης
µπορείτε να καταγράψετε τους ήχους που κυριαρχούν µέσα στο πάρκο (τιτιβίσµατα
πουλιών, θρόισµα φύλλων, ήχος αέρα) καθώς και αυτούς στον έξω χώρο (θόρυβος
αυτοκινήτων, εξατµίσεις, κορναρίσµατα).
Αν και υποκειµενικές, οι µετρήσεις σας µπορούν να αναδείξουν τη σηµασία της βλάστησης
στην ηχοµόνωση και στη δηµιουργία ατµόσφαιρας ηρεµίας.
• Αισθητική αξία.
Φτιάξτε δυο οµάδες µαθητών. Η µια οµάδα παραµένει στο εσωτερικό του πάρκου και
ζωγραφίζει διάφορα θέµατα παίρνοντας ερεθίσµατα από αυτό. Η δεύτερη κάνει ακριβώς το
ίδιο στον εξωτερικό χώρο. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές θα ασκηθούν στο να
παρατηρήσουν λεπτοµέρειες θετικές και αρνητικές και στις δύο περιπτώσεις.
Συζητήστε µετά στο σχολείο σας, στο µάθηµα των καλλιτεχνικών, τα αισθητικά στοιχεία και
για τις δυο περιπτώσεις.
• Καταγραφή της βλάστησης.
Μέσα στο χώρο του πάρκου µετρήστε σε όλη την έκτασή του ή σε ένα τµήµα του τον
αριθµό των διαφορετικών ειδών που συναντάτε, κατατάσσοντας τα σε δέντρα, θάµνους,
πόες, καθώς και σε φυλλοβόλα ή αειθαλή. Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε κάποια είδη,
συγκεντρώστε στοιχεία για αυτά και µάθετε αν είναι τοπικά ή ξενικά είδη.
Για καλύτερη αναγνώριση των ειδών κόψτε ένα µικρό κλαδάκι µε φύλλα και αν γίνεται και
µε άνθη ή καρπούς και φέρτε το στο σχολείο. Εκεί µπορεί να γίνει η αναγνώριση µε τη
βοήθεια οδηγών αναγνώρισης φυτών, ειδικών ή φορέων (π.χ. Υπηρεσία Πρασίνου του
∆ήµου, ∆ασαρχεία, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις).
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• Καταγραφή πανίδας.
Ξεκινήστε στο χώρο του πάρκου ψάχνοντας να εντοπίσετε έντοµα στο χώµα, στους
κορµούς, στα φύλλα. Μπορείτε να τα παρατηρήσετε καλύτερα µε ένα µεγεθυντικό φακό, να
κρατήσετε σηµειώσεις για την περιγραφή τους ή να τα σχεδιάσετε. Προσπαθήστε να
διακρίνετε αν κάποια είδη φυτών π.χ. αυτά που έχουν ανθοφορία προσελκύουν κάποια
συγκεκριµένα έντοµα. Αντίστοιχες παρατηρήσεις κάντε και για τα πουλιά. Εδώ θα βοηθήσει
ένα ζευγάρι κιάλια και ένας οδηγός πουλιών. Και σε αυτές τις περιπτώσεις µπορείτε να
παρατηρήσετε τις προτιµήσεις των πουλιών ως προς κάποια είδη φυτών (που µπορεί να
εµφανίζουν ανθοφορία, να έχουν καρπούς, να φιλοξενούν έντοµα ή να έχουν κατάλληλες
διαστάσεις για κατασκευή φωλιών). Αν µπορείτε επίσης παρατηρήστε αν τα πουλιά
φωλιάζουν ή απλώς επισκέπτονται το πάρκο.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ;
Στη διαχείριση των χώρων πρασίνου που βρίσκονται στις πόλεις εµπλέκονται πολλοί
φορείς. Για κάποια µεγάλα πάρκα, όπως το Άλσος του Συγγρού ή ο Εθνικός Κήπος,
υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Γεωργίας. Αντίστοιχα, αρχαιολογικοί χώροι, όπως η Αρχαία
Αγορά, υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισµού. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε τη σειρά του είναι υπεύθυνο
για το πράσινο στις νησίδες και εκατέρωθεν κεντρικών µεγάλων οδικών αρτηριών που
ξεπερνούν τα διοικητικά όρια ενός ∆ήµου, όπως η παραλιακή λεωφόρος. Αλλά και ο ∆ήµος
είναι επίσης αρµόδιος για το πράσινο εντός των διοικητικών του ορίων, σε πάρκα,
πλατείες, πεζοδρόµους, πεζοδρόµια.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ;
Ένα σηµαντικό θέµα που θα πρέπει να συζητήσουµε µε τους µαθητές µας είναι κατά πόσο
εµείς, σαν σχολική κοινότητα, µπορούµε να συνεισφέρουµε στην αύξηση του πράσινου
µέσα στον ιστό της πόλης.
Θα πρέπει εδώ να γίνει σαφές στα παιδιά ότι για ένα τόσο σηµαντικό θέµα όπως αυτό, είναι
απαραίτητη η λήψη πρωτοβουλιών από ενεργούς πολίτες. ∆εν αρκεί να περιµένουµε τους
διάφορους κρατικούς φορείς ή το ∆ήµο να προβούν σε έργα. Σίγουρα η δηµιουργία νέων
πάρκων και η καλή συντήρηση αυτών που ήδη υπάρχουν είναι απαραίτητες ενέργειες και
όλοι πρέπει να πιέσουµε προς αυτή την κατεύθυνση. Όσο σηµαντικά όµως κι αν είναι τα
µεγάλα πάρκα, άλλο τόσο σηµαντικό είναι και το πρασίνισµα της γειτονιάς και του χώρου
που µας περιβάλλει άµεσα.
Και η αρχή µπορεί να γίνει από την αυλή του σχολείου µας…
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4. ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΤΕΨΟΥΜΕ;
Η συλλογική µας απόφαση να «πρασινίσουµε την αυλή του σχολείου µας» µπορεί να
αρχίσει πλέον να υλοποιείται. Και ο πρώτος παράγοντας που θα πρέπει να εξετάσουµε είναι
ο χώρος φύτευσης.
Είναι εµφανές ότι σε πολλά σχολεία σήµερα, δυστυχώς δεν υπάρχουν καθόλου χώροι
πρασίνου. Σε κάποια άλλα πάλι, παρουσιάζεται µια µίζερη κατάσταση, που καµία σχέση δεν
έχει µε έναν υγιή κήπο.
Και στις δυο περιπτώσεις όµως µε λίγη προσπάθεια και καλή διάθεση µπορεί να υπάρξει
σηµαντική βελτίωση.
ΣΧΟΛEIΑ OΠΟΥ ΥΠAΡΧΕΙ ∆ΙΑΘEΣΙΜΟ E∆ΑΦΟΣ
Αν στο σχολείο σας υπάρχουν ήδη ελεύθεροι χώροι ή παρτέρια, είναι λογικό να
εκµεταλλευτείτε πρώτα απ’ όλα τα σηµεία αυτά. Βέβαια προηγουµένως θα πρέπει να γίνει
µια απλή εξέταση της ποιότητας του εδάφους, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στο
επόµενο κεφάλαιο. Αν για παράδειγµα υπάρχει εναπόθεση µπάζων, αυτά πρέπει να
αποµακρυνθούν. Παράλληλα µπορεί να χρειαστεί προσθήκη χώµατος, αν αυτό είναι λίγο ή
ακατάλληλο.
Αν το σχολείο σας έχει ήδη κάποια βλάστηση, θα πρέπει παράλληλα µε τις οποιεσδήποτε
φυτεύσεις, να γίνει και µια διαχείριση της υπάρχουσας βλάστησης. Οι προσπάθειες θα
επικεντρωθούν στην ανάδειξη της, τον εµπλουτισµό της µε µεσογειακά είδη, τη βελτίωση
του εδάφους, την πρόβλεψη για διατήρηση της πανίδας αλλά και κάποιες ήπιες
παρεµβάσεις που θα αποσκοπούν στην αισθητική της αναβάθµιση. Επίσης, από την
υπάρχουσα βλάστηση µπορείτε να προµηθευτείτε σπόρους µε σκοπό τη δηµιουργία
φυτωρίου για µελλοντική επέκταση των συγκεκριµένων φυτών.
Σε περίπτωση που οι ήδη υπάρχοντες χώροι δεν είναι αρκετοί ή για κάποιον άλλο λόγο δεν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, επιλέξτε µια από τις λύσεις που προτείνονται παρακάτω.
ΣΧΟΛEIΑ ΠΟΥ ∆ΕN ΕΧΟΥΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
Αν στο σχολείο σας δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος, µην απογοητεύεσθε. Χρειάζεσθε λίγη
περισσότερη δουλειά, αλλά το αποτέλεσµα θα σας ανταµείψει. Στις αυλές αυτές υπάρχουν
δύο επιλογές:
• Κατασκευή παρτεριών
Είναι η καλύτερη λύση καθώς η άµεση
µακροπρόθεσµα τη βιωσιµότητα των φυτών.

επαφή

µε

το

έδαφος

θα

εξασφαλίσει

Μπορούµε να φτιάξουµε παρτέρια σπάζοντας µε κατάλληλα εργαλεία και µηχανήµατα την
επίστρωση, η οποία µπορεί να είναι από µπετόν, άσφαλτο ή πλάκες. Τα παρτέρια αυτά που
θα δηµιουργηθούν θα πρέπει να υπερυψωθούν κατά 20-30 εκατοστά για να µπει το χώµα.
Αυτό µπορεί να γίνει χτίζοντας ένα τοιχίο µε µπετόν ή τούβλα (εργασία που θα αναλάβει
συνεργείο) ή χρησιµοποιώντας ξύλα ή πέτρες. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση ακολουθούµε
τεχνική ανάλογη µε αυτή που φαίνεται στα σχήµατα 1α και 1β.
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Οι διαστάσεις αυτών των χώρων εξαρτώνται από τις δυνατότητες του κάθε σχολείου. Καλό
είναι όµως να µην είναι µικρότερες από 1,5Χ3 µέτρα.
• Η τοποθέτηση µεγάλων κάδων - «κοντέινερς».
Αυτά µπορεί να είναι παλιά βαρέλια, κατά προτίµηση από πλαστικό ή ανοξείδωτο µέταλλο,
ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα διάβρωσης στο µέλλον, και γενικότερα οτιδήποτε µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σαν µεγάλη «γλάστρα». Ακόµα και παλιοί κάδοι απορριµµάτων του ∆ήµου
είναι κατάλληλοι, µετά από έναν καλό καθαρισµό.
Μπορούµε είτε να αγοράσουµε τους κάδους καινούργιους είτε να ανακυκλώσουµε ήδη
χρησιµοποιηµένα υλικά. Κοντέινερς που χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανίες, βιοτεχνίες,
εταιρίες ή αποθήκες σαν υλικά «συσκευασίας» και που µετά είναι άχρηστα, µπορούν να
βρουν µια θέση στην αυλή µας. Έτσι µπορείτε για παράδειγµα να βρείτε µεταλλικά
βαρέλια. Θα πρέπει να ελέγξετε πάντως τα υλικά που υπήρχαν πριν να µην είναι επικίνδυνα
για την υγεία των παιδιών. Θα πρέπει να αποφεύγονται δοχεία που πριν είχαν τοξικές ή
άλλες επικίνδυνες ουσίες π.χ. πετρελαιοειδή, βερνίκια ή να ακολουθεί πολύ καλό πλύσιµο,
ώστε να γίνουν κατάλληλα προς χρήση.
Μην απογοητευτείτε αν η εµφάνιση των κάδων σας δεν είναι η καλύτερη. Επιστρατεύστε το
καλλιτεχνικό ταλέντο των µαθητών σας: µε χρωµατισµούς ή άλλες τεχνικές µπορούν να τα
διακοσµήσουν και να δώσουν έτσι µια χαρούµενη νότα στο περιβάλλον της σχολικής
αυλής.
Κάτω από τα «κοντέινερς» αυτά καλό θα ήταν να υπάρχουν έστω και µικρές τρύπες
επικοινωνίας µε το έδαφος γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα στις ρίζες των φυτών να
διεισδύσουν βαθύτερα στο έδαφος προσεγγίζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα, καθιστώντας τα
έτσι αυτοδύναµα µετά από λίγα χρόνια ως προς την ανεύρεση υγρασίας. Ταυτόχρονα θα
υπάρξει µεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης τους. Το άνοιγµα των τρυπών γίνεται µε τη
βοήθεια κοµπρεσέρ. Το έργο µπορεί να αναλάβει εξωτερικό συνεργείο, αµειβόµενο ή
παρέχοντας ως χορηγία την εργασία. Γονείς που µπορεί να έχουν την ανάλογη
επαγγελµατική ενασχόληση θα µπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στην εκτέλεση αυτών των
εργασιών.
Αν χρησιµοποιήσετε τέτοια βαρέλια και δεν υπάρχει δυνατότητα επαφής µε το έδαφος,
τοποθετήστε τα σε µια απλή αυτοσχέδια βάση από τούβλα και κάντε τρύπες στον πυθµένα
ώστε να επιτευχθεί η αποστράγγιση.
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• Φτιάχνοντας τους δικούς µας κάδους
Αυτοσχέδιους κάδους µπορείτε να φτιάξετε από λάστιχα αυτοκινήτων κατάλληλα
στερεωµένα. Μπορείτε να τα βάλετε το ένα πάνω στο άλλο και µε τρεις-τέσσερις
πασσάλους στο εσωτερικό τους, κάθετα τοποθετηµένους και σφηνωµένους στο έδαφος, να
πετύχετε την απαραίτητη στήριξη. Στο σηµείο επαφής µε το δάπεδο θα πρέπει να ανοιχτούν
µε τη βοήθεια κοµπρεσέρ τρύπες, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία µε το χώµα του
εδάφους.
∆οχεία επίσης µπορείτε να φτιάξετε µε ξύλα. Προµηθευτείτε κούτσουρα ή µαδέρια µήκους
1-2 µέτρων και πλάτους 20-30 εκατοστών (η αγορά τους µπορεί να γίνει από µάντρες
υλικών κατεδάφισης, ώστε να έχετε µικρότερο κόστος).
Τοποθετείστε τα το ένα πάνω στο άλλο, όπως φαίνεται στο σχήµα 2, στερεώνοντας τα µε
κάθετους µεταλλικούς πασσάλους που θα καρφώσετε στο δάπεδο. Έτσι θα δηµιουργηθεί
ένας χώρος φύτευσης που οι ιδανικές του διαστάσεις θα είναι 2-3Χ1,5Χ0,8 (µήκος, πλάτος,
ύψος σε µέτρα). Απαραίτητη είναι η εσωτερική επένδυση της κατασκευής µε χοντρό µαύρο
πλαστικό PVC. Αυτό θα προσφέρει την απαραίτητη προστασία των ξύλων από την υγρασία.

Επιπρόσθετα, στρώστε στον πυθµένα ένα στρώµα µε χαλίκι για καλύτερη αποστράγγιση.
Σε όλες τις περιπτώσεις για να δώσετε περισσότερη φυσικότητα στο χώρο µπορείτε να
τοποθετήσετε πέτρες διαφόρων διαστάσεων, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν και
καταφύγιο για έντοµα.
ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΘΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑ∆ΟΥΣ ΜΑΣ;

ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ

ΤΑ

ΠΑΡΤΕΡΙΑ

Η

ΘΑ

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία του κήπου µας είναι η σωστή επιλογή
του χώρου φύτευσης µέσα στο σχολείο. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστούν οι παράµετροι που
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επιβίωση και ανάπτυξη των φυτών: φωτισµός, προστασία
από τον άνεµο. Επιλέγουµε τα σηµεία που έχουν καλό φωτισµό (να υπάρχει άµεση ηλιακή
ακτινοβολία αρκετές ώρες της ηµέρας) και που ταυτόχρονα είναι προστατευµένα από τον
άνεµο.
Ζητήστε από τους µαθητές να παρατηρήσουν τις συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα
σηµεία της αυλής και να εντοπίσουν:
• Τα σηµεία που έχουν τη µεγαλύτερη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της µέρας. Αντίστοιχα
θα πρέπει να βρουν και τυχόν σηµεία που δεν τα βλέπει καθόλου ο ήλιος. Τα σηµεία δεν
ενδείκνυνται για φύτευση, εκτός από κάποια σκιόφιλα είδη, π.χ. κισσός.
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• Σηµεία που είναι εκτεθειµένα και αντίστοιχα σηµεία που είναι προστατευµένα από τον
άνεµο.
Θα πρέπει ακόµα να προσεχθούν διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι ίσως
επιδράσουν αρνητικά στο µέλλον.
•
•

•
•

∆εν µπορούµε για παράδειγµα να φυτέψουµε µεγάλα δέντρα κάτω από καλώδια της
∆ΕΗ ή του ΟΤΕ.
∆εν πρέπει επίσης να φυτέψουµε πάνω από δίκτυα ύδρευσης ή αποχέτευσης. Για να
αποφύγετε αυτή την περίπτωση, ψάξτε να βρείτε τα σχέδια του σχολείου, όπου
αναφέρονται αυτά τα στοιχεία. Ρωτήστε κάποιον τεχνικό (υδραυλικό) να σας
συµβουλέψει για το σηµείο από το οποίο πιθανό να περνούν οι σωληνώσεις.
Σηµεία στα οποία αναµένεται να γίνει επέκταση των σχολικών εγκαταστάσεων, φυσικό
είναι να µην προτείνονται.
Τέλος, θα πρέπει να ελεγχθεί η δυνατότητα ύδρευσης των σηµείων φύτευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των µαθητών. Έτσι, τα
παρτέρια και οι κάδοι δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σηµεία που εµποδίζουν την
ασφαλή διέλευση των µαθητών, π.χ. µπροστά από σκάλες ή στο µέσο της αυλής που
παίζουν τα παιδιά.
Μια ιδέα για το πώς θα µπορούσε να διαµορφωθεί ο χώρος, βλέπουµε στο σχήµα 3.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Σε πολλές περιπτώσεις, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, µπορείτε να πετύχετε τη σύνδεση
µε την περιβάλλουσα βλάστηση. Αν το σχολείο σας βρίσκεται κοντά σε άλσος ή πάρκο,
µπορείτε σε συνεργασία µε το ∆ήµο να φυτέψετε τα πεζοδρόµια που οδηγούν στους
χώρους αυτούς. Έτσι θα δηµιουργηθεί µια φυσική συνέχεια της βλάστησης που θα
επιτρέπει την µεταφορά της πανίδας εµπλουτίζοντας τους χώρους φύτευσης εντός σχολείου
ενώ παράλληλα θα δηµιουργεί µια αισθητική ενότητα στην περιοχή.
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5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ
Το έδαφος είναι ο χώρος που θα φιλοξενήσει και θα συντηρήσει τα φυτά µας. Για να
έχουµε λοιπόν επιτυχία στο πρόγραµµά µας πρέπει να µάθουµε τα «υπόγεια» µυστικά του
και να κατανοήσουµε ότι δεν αποτελείται από «νεκρό» χώµα αλλά από κάτι παραπάνω.
Αναγνωρίζοντας το µπορούµε να το βελτιώσουµε ώστε να πετύχουµε την καλύτερη δυνατή
ανάπτυξη των φυτών µας.
TΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ;
Το έδαφος είναι ένα είδος επιδερµίδας της γης που φτάνει σε βάθος το 1-1,5 µέτρο.
Αποτελείται από ανόργανο υλικό κατά 45%, (που προέρχεται κυρίως από το θρυµµατισµό
των πετρωµάτων), από νερό 25%, αέρα 25% και από οργανική ύλη και µικροοργανισµούς
σε ποσοστό 5%. Πρόκειται στην ουσία για ένα ζωντανό σύστηµα στα όρια του αβιοτικού
(γεωλογικού υποστρώµατος) και του οργανικού κόσµου (βλάστηση).
Οι κύριες λειτουργίες του εδάφους είναι οι εξής: α) αποτελεί το υπόστρωµα στο οποίο
αναπτύσσονται οι ρίζες, οι οποίες προσφέρουν µηχανική στήριξη στα φυτά. β) οι
µικροοργανισµοί και η µικροπανίδα που φιλοξενεί µετατρέπουν συνεχώς τα νεκρά οργανικά
φυτικά και ζωικά υλικά σε απλούστερες οργανικές ενώσεις. Έτσι τις κάνουν ξανά διαθέσιµες
ώστε να µπορούν να τις απορροφήσουν οι ρίζες των φυτών και γ) συγκρατεί νερό και αέρα
που χρειάζονται τα φυτά και κάθε είδους εδαφικός οργανισµός.
Μέσα στο έδαφος, τα φυτά βρίσκουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως είναι το
άζωτο (Ν), ο φωσφόρος (Ρ), το κάλιο (Κ), το ασβέστιο (Ca) κ.α. Σε πολύ µικρότερες
ποσότητες αλλά απολύτως απαραίτητα είναι και κάποια άλλα στοιχεία (ιχνοστοιχεία), όπως
ο χαλκός (Cu), ο σίδηρος (Fe), το µαγνήσιο (Mg), το νάτριο (Na), το χλώριο (Cl). Τα
θρεπτικά αυτά συστατικά όµως δεν είναι ανεξάντλητα. Έτσι, ενώ τα φυτά συνεχώς τα
απορροφούν µε τις ρίζες τους, υπάρχουν οι µηχανισµοί στη φύση που εµπλουτίζουν το
έδαφος µε αυτά τα συστατικά.
Ο εµπλουτισµός γίνεται µε την αποσύνθεση των νεκρών φυτικών και ζωικών οργανισµών
καθώς και των παραγώγων τους π.χ. πεσµένα φύλλα και καρποί, νεκρές ρίζες, περιττώµατα
ζώων κ.α. H όλη διαδικασία συντελείται µε τη βοήθεια µικροοργανισµών, αρθρόποδων και
σκουληκιών (που είναι και αυτά τµήµα του εδάφους). Το προΐόν της αποσύνθεσης των
οργανικών υλικών από τους µικροοργανισµούς, στις τελικές κατά το µάλλον ή ήττον
φάσεις, αποτελεί το στρώµα οργανικού χώµατος που ονοµάζεται χούµος.
Παρατηρώντας τα στρώµατα του εδάφους
Το έδαφος δεν είναι ενιαίο αλλά αποτελείται από µια σειρά από στρώµατα. Μπορούµε
εύκολα να διακρίνουµε τα διάφορα στρώµατα σε ένα έδαφος που είναι ακαλλιέργητο π.χ.
σε ένα δάσος ή σε πάρκο το οποίο δεν υποβάλλεται σε οποιασδήποτε µορφής καθαρισµό
του εδάφους. Η καλύτερη εποχή για αυτή την παρατήρηση είναι το φθινόπωρο που
πέφτουν τα φύλλα.
Με ένα µικρό σκαλιστήρι οι µαθητές σκάβουν ένα µικρό λάκκο προσπαθώντας να µην
ανακατέψουν τα στρώµατα.
Παρατηρώντας την τοµή θα διαπιστώσουν ότι το πρώτο στρώµα αποτελείται από φύλλα,
µικρά κλαδιά, καρπούς και άλλα φυτικά και ζωικά υπολείµµατα. Αυτά που βρίσκονται στην
επιφάνεια έχουν υποστεί µικρό ποσοστό αποσύνθεσης και µπορούµε να τα δούµε σε σχεδόν
ακέραιη κατάσταση. Όσο προχωρούµε σε βάθος, τόσο η αποσύνθεση γίνεται εντονότερη
και η αναγνώριση των υπολειµµάτων γίνεται δυσκολότερη. Το στρώµα αυτό ονοµάζεται
φυλλοστρωµνή και το βάθος του είναι µερικά εκατοστά.
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Κάτω από το στρώµα αυτό συναντάµε παλαιότερα φυτικά υπολείµµατα τα οποία βρίσκονται
σε πλήρη αποσύνθεση. Σε αυτό το στρώµα δεν διακρίνουµε τα διάφορα τµήµατα π.χ.
φύλλα, µικρά κλαδιά, αλλά παρατηρούµε µια άµορφη µάζα σκούρου χρώµατος. Και το
στρώµα, αυτό, ο χούµος, δεν ξεπερνά σε βάθος τα µερικά εκατοστά.
Ακόµα πιο κάτω θα βρούµε ένα στρώµα το οποίο αποτελείται κυρίως από ανόργανα υλικά
και το οποίο εµπλουτίζεται µε οργανική ύλη από τα υπερκείµενα στρώµατα (βλ. Σχήµα 4).

4

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΟ
Ε∆ΑΦΟΣ ;
Ένα απλό πείραµα που µπορείτε να κάνετε για να αντιληφθούν καλύτερα τα παιδιά την
ικανότητα των µικροοργανισµών του εδάφους να αποσυνθέτουν την οργανική ύλη, είναι το
εξής :
Σε πολλά νάιλον σακουλάκια στα οποία έχετε ανοίξει 5-6 τρύπες διαµέτρου 1 εκατοστού
περίπου, βάλτε µια συγκεκριµένη ποσότητα οργανικού υλικού π.χ. λίγα φύλλα ή διηθητικό
χαρτί (3-4 φύλλα χαρτιού κουζίνας ή ένα χάρτινο φίλτρο καφετιέρας). Θάψτε τα
σακουλάκια σε βάθος 5 εκατοστών στο χώµα της αυλής σας. Μετά από ένα µήνα ξεθάψτε
τα και παρατηρήστε ποιο είναι το ποσοστό της αρχικής ποσότητας που αποσυντέθηκε.
Ξαναθάψτε ίδια ποσότητα οργανικού υλικού στο ίδιο βάθος και µετά ένα µήνα επαναλάβατε
την ίδια διαδικασία. Προσέξτε ώστε οι νάιλον σακούλες, η ποσότητα οργανικού υλικού και
το βάθος που θάβουµε να είναι πάντα τα ίδια, ώστε να έχουµε συγκρίσιµα αποτελέσµατα.
Ακόµα, µπορείτε να ποτίζετε κάποια από τα δείγµατά σας και άλλα όχι για να διαπιστώσετε
αν η υγρασία σχετίζεται µε την ταχύτητα αποσύνθεσης.
Με το πείραµα αυτό θα δούµε ποιους µήνες του έτους η αποικοδόµηση της οργανικής ύλης
είναι εντονότερη και ποιους ηπιότερη. Στα µεσογειακά οικοσυστήµατα, οι φθινοπωρινοί και
ανοιξιάτικοι µήνες είναι αυτοί που θα παρουσιάσουν εντονότερη ικανότητα αποικοδόµησης.
Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ικανοποιητική υγρασία και στις ήπιες θερµοκρασίες που
επικρατούν τους µήνες αυτούς.
ΟΛΑ ΤΑ Ε∆ΑΦΗ ΕΙΝΑΙ Ι∆ΙΑ ;
Επειδή η σύσταση του εδάφους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, είναι λογικό να µην
βρίσκουµε παντού το ίδιο έδαφος. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να χωρίσουµε τα εδάφη
στις εξής γενικές κατηγορίες:
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•

Αµµώδη εδάφη. Αυτά περιέχουν άµµο πάνω από 65%. ∆ουλεύονται εύκολα όλες τις
εποχές του χρόνου, είναι ελαφρά χώµατα και αερίζονται καλά. Απορροφούν το νερό
αµέσως αλλά δεν το συγκρατούν.

•

Αργιλώδη εδάφη. Περιέχουν πάνω από 40% άργιλο και χαρακτηρίζονται ως «βαριά
χώµατα». Το νερό περνά δύσκολα από τον άργιλο και τέτοια χώµατα δουλεύονται
δύσκολα. Κολλούν πάνω στα εργαλεία όταν είναι λασπωµένα, ενώ όταν ξεραθούν
σχηµατίζουν σβόλους που δύσκολα σπάζουν.

•

Ασβεστούχα εδάφη. Περιέχουν ασβέστιο σε διάφορες αναλογίες. Όταν το ασβέστιο
υπερβαίνει το 80%, είναι εντελώς άγονα, συγκρατούν λίγο νερό και θερµαίνονται
εύκολα.

•

Χουµώδη εδάφη. Περιέχουν σε ποσοστό 15-20%, οργανικές ουσίες που έχουν
υποστεί αποσύνθεση (χουµοποίηση). Τα εδάφη αυτά είναι αφράτα, ελαφρά,
δουλεύονται εύκολα και είναι συνήθως πολύ γόνιµα. Απορροφούν πολύ εύκολα το νερό
ενώ παράλληλα το συγκρατούν για πολύ καιρό.

•

Μικτά εδάφη. Είναι συνδυασµός των προηγούµενων µε συστατικά και στοιχεία σε
ισορροπία. Είναι τα καλύτερα εδάφη έχοντας την ιδανική σύσταση που είναι:
Άµµος 50-60%
Ασβέστιο 10%
Άργιλος 20-30%
Χούµος 5%

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ;
Τα περισσότερα εδάφη µπορούν να βελτιωθούν και να φτάσουν σε ένα πολύ καλό επίπεδο,
αρκεί να γίνει µια στοιχειώδης αναγνώρισή τους, ώστε να µπορούν να ακολουθήσουν οι
απαραίτητες προσµίξεις. Επίσης η γνώση του εδάφους µας βοηθά στην επιλογή των φυτών,
καθότι κάθε είδος έχει τη δική του προτίµηση σε χώµα.
Μια πολύ απλή τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναγνώριση του εδάφους
είναι η εξής:
Σε ένα γυάλινο δοχείο χωρητικότητας περίπου ενός λίτρου, γεµάτο κατά τα 3/4 µε νερό
ρίξτε µια χούφτα χώµα. Ανακατέψτε καλά, αφήστε το να ηρεµήσει και κατόπιν
παρατηρήστε:
•

Αν το χώµα κατακάτσει σχεδόν όλο και το υπερκείµενο νερό φαίνεται σχεδόν διάφανο,
τότε είναι το έδαφος είναι αµµώδες. Επίσης σε αυτή την περίπτωση θα ξεχωρίζουν οι
χαρακτηριστικοί κόκκοι της άµµου.

•

Αν ένα µικρό ή µεγαλύτερο µέρος κατακάτσει και το υπερκείµενο νερό είναι θολό ή και
σκούρο, τότε πρόκειται για αργιλώδες ή πηλώδες έδαφος. Συγκεκριµένα πηλώδες θα
είναι, αν λάσπη από αυτό το χώµα κολλά εύκολα στα δάχτυλά µας.

•

Αν το νερό πάρει µαύρο χρώµα διατηρώντας ταυτόχρονα και τη διαφάνειά του, τότε
πρόκειται για χουµώδες έδαφος. Στην περίπτωση αυτή, θα σχηµατιστεί κατακάθι ενώ
στην επιφάνεια του νερού θα επιπλέουν τα ελαφρά φυτικά κοµµατάκια του χούµου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου διαθέσιµο χώµα στο χώρο του σχολείου, µπορούν
οι µαθητές να φέρουν χώµα από το σπίτι τους, βγαλµένο από τον κήπο τους ή από κάποιο
πάρκο και να το αναγνωρίσουν.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ pΗ;
Το pΗ δείχνει πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το έδαφος. Μετριέται σε κλίµακα τιµών 1-14.
Όσο η τιµή είναι χαµηλότερη από 7, τόσο πιο όξινο είναι το έδαφος και όσο πιο υψηλότερη
από 7, τόσο πιο αλκαλικό (Βλ. Παράρτηµα IV).
Η µέτρηση της τιµής pΗ είναι πολύ σηµαντική γιατί καθορίζει τη γονιµότητα του εδάφους
(τα πιο γόνιµα εδάφη έχουν pΗ 6-7,5). Ταυτόχρονα είναι ενδεικτική για τις προτιµήσεις
κάποιων φυτών.
Να θυµίσουµε ότι τα λιπάσµατα µπορεί να κατεβάσουν την τιµή του pΗ κάνοντας όξινο το
έδαφος και µειώνοντας τη γονιµότητά του.
Ανάλογες είναι και οι επιδράσεις της όξινης βροχής στα εδάφη.
ΚΑΙ ΤΟ pΗ ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΕΙ
Το pH επηρρεάζει την αύξηση και επιβίωση των φυτών. Ας προσπαθήσουµε λοιπόν να
βρούµε το pΗ του εδάφους µας.
Πάρτε 50 γραµµάρια χώµατος και αραιώστε τα σε ένα λίτρο νερού. Αφήστε το διάλυµα για
δύο ώρες και κατόπιν διηθήστε το. Η διήθηση είναι µια εύκολη διαδικασία και µπορεί να
γίνει περνώντας το διάλυµά µας από ένα φίλτρο καφετιέρας. Στο υγρό που θα περάσει
γίνεται η µέτρηση του pΗ µε πεχαµετρικό χαρτί, το οποίο αγοράζετε από µεγάλα
φαρµακεία. Αυτό είναι µικρό χαρτάκι το οποίο, αν το βυθίσουµε στο παραπάνω διάλυµα,
αλλάζει χρώµα. Ανάλογα µε το χρώµα που θα πάρει και µε τη βοήθεια µιας έγχρωµης
κλίµακας βρίσκουµε το pΗ του εδάφους µας.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΜΑΣ ;
Μιας και το έδαφος αποτελεί την κύρια πηγή θρεπτικών συστατικών, είναι λογικό να
απαιτούµε από αυτό να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μπορούµε λοιπόν να
βοηθήσουµε τους υπάρχοντες µηχανισµούς της φύσης εµπλουτίζοντάς το, ώστε να
πετύχουµε καλύτερη και ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών.
Οι επεµβάσεις αυτές βέβαια πρέπει να είναι ήπιες και πάντα µε το σκεπτικό ότι
αντιµετωπίζουµε το έδαφος σαν έναν ζωντανό µηχανισµό και όχι απλώς σαν µια νεκρή
δεξαµενή θρεπτικών συστατικών.
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• Βελτίωση ως προς την αρχική σύσταση
Εάν τα ήδη υπάρχοντα παρτέρια του σχολείου σας έχουν εδάφη τα οποία είναι αµµώδη ή
αργιλώδη, µπορείτε να τα εµπλουτίσετε µε οργανικό υλικό: τύρφη, κοπριά ή κοµπόστ. Η
τύρφη είναι ορυκτός άνθρακας που έχει προέλθει από την αποσύνθεση και τη µερική
απανθράκωση φυτών που κάποτε βρίσκονταν σε έλη. Τύρφη µπορούµε να βρούµε στο
εµπόριο. (Για την κοπριά και το κοµπόστ βλέπε παρακάτω).
άµµου. Όλα τα
Αντίθετα εδάφη πολύ πλούσια σε χούµο θα χρειαστούν προσθήκη
πρόσθετα θα πρέπει να είναι καθαρά, δηλαδή να είναι απαλλαγµένα από σπόρους ζιζανίων,
ασθένειες ή πιθανές τοξικές ουσίες, γι’ αυτό και πρέπει να είναι γνωστή η προέλευση των
υλικών που θα χρησιµοποιήσετε.
Η ιδανική αναλογία χώµατος είναι :
χώµα µισό-µισό µε φυλλόχωµα (π.χ. κοµπόστ)
τύρφη
άµµος ποταµίσια

8 µέρη
1 µέρος
1 µέρος

• Εµπλουτισµός σε θρεπτικά συστατικά (Λίπανση)
Εκτός όµως από τη βελτίωση της σύστασής του, το έδαφος απαιτεί την αναπλήρωση των
θρεπτικών συστατικών που χάνει εξαιτίας της απορρόφησής τους από τα φυτά. Η
αναπλήρωση αυτή µπορεί να γίνει µε την προσθήκη κοπριάς, κοµπόστ ή χηµικών
λιπασµάτων.
Η χρήση χηµικών λιπασµάτων γενικά δηµιουργεί µακροπρόθεσµα προβλήµατα σε ένα
οικοσύστηµα και γι αυτό θα πρέπει να τη αποφύγουµε. Ενδεικτικά θα αναφέρουµε µερικά
από τα προβλήµατα αυτά:
• Ρύπανση των υπόγειων νερών π.χ. µε νιτρικά τα οποία προέρχονται από τα αζωτούχα
λιπάσµατα. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις τα λιπάσµατα αυτά είναι τοξικά.
• Σταδιακή µετατροπή των εδαφών σε περισσότερο όξινα. Η µεταβολή αυτή επηρεάζει
τη δράση πολλών µικροοργανισµών του εδάφους µε αρνητικές συνέπειες για τα φυτά
που στηρίζονται στην ύπαρξή τους. Ακόµα δεν είναι λίγες οι φορές που η
µακροχρόνια χρήση λιπασµάτων αυξάνει τη συγκέντρωση αλάτων στο έδαφος,
γεγονός που επιδρά αρνητικά στη γονιµότητά του.
• ∆ηµιουργία του φαινοµένου του «ευτροφισµού» σε λίµνες ή σε κλειστούς κόλπους.
Πρόκειται για ένα πολύπλοκο φαινόµενο που οφείλεται στην υπερβολική αύξηση των
θρεπτικών ουσιών (οργανικές και ανόργανες). Τέτοιες ουσίες περιέχουν και τα
λιπάσµατα, τα οποία παρασυρόµενα από τα νερά της βροχής µπορεί να καταλήξουν σε
υδάτινα οικοσυστήµατα αυξάνοντας υπέρµετρα τους υδρόβιους φυτικούς
οργανισµούς, ανατρέποντας την οικολογική ισορροπία και οδηγώντας τα σε
υποβάθµιση.
Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους πρέπει να αποφύγουµε τη χρήση χηµικών
λιπασµάτων. Εξάλλου δεν είναι καθόλου απαραίτητη. Μπορούµε να πετύχουµε αντίστοιχα
αποτελέσµατα µε το κοµπόστ ή την κοπριά.
Πολύ καλής ποιότητας βελτιωτικό εδάφους αποτελεί το κοµπόστ (compost), που µπορούµε
πολύ εύκολα να κατασκευάσουµε χρησιµοποιώντας νεκρή βιοµάζα δηλαδή φύλλα, φυτικά
υπολείµµατα τροφής κ.α. Αυτό µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των φυτών στο µέλλον, µιας
και απαιτεί κάποιο χρονικό διάστηµα (6-12 µήνες) ώσπου να είναι έτοιµο προς χρήση (Βλ.
Κεφ. 8).
Μπορούµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε κοπριά για να δώσουµε στο έδαφος τα θρεπτικά
συστατικά που χρειάζεται. Η χρήση της είναι αναγκαία τουλάχιστον στην αρχική φάση της
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φύτευσης καθώς και στην κατασκευή του µίγµατος για το γέµισµα των κάδων-κοντέινερς.
Και αυτό γιατί το κοµπόστ, όπως είπαµε, θα καθυστερήσει.
Η κοπριά µπορεί να προέρχεται από πρόβατα, αγελάδες ή πουλερικά. Από τη στιγµή που θα
συλλεχθεί µέχρι να χρησιµοποιηθεί πρέπει να περάσουν 5-6 µήνες (ανάλογα την εποχή)
ώστε να επέλθει ένας βαθµός χουµοποίησης (να χωνέψει, όπως λέµε, η κοπριά). Για να
αποφύγουµε τη διαδικασία αποθήκευσης και χωνέµατος της φρέσκιας κοπριάς που απαιτεί
χώρο και δηµιουργεί δυσοσµία, είναι καλύτερα να καταφύγουµε στην αγορά έτοιµης
χωνεµένης κοπριάς από το εµπόριο.
Τα βελτιωτικά αυτά τα χρησιµοποιούµε στην αρχική φάση της φύτευσης για να
ενισχύσουµε το έδαφος αλλά και κατά τη φάση της συντήρησης µιας και θα υπάρχουν
απώλειες θρεπτικών συστατικών. Η αναλογία µε την οποία θα ανακατευτούν µε το χώµα
µπορεί να είναι ακόµα και 1 προς 1. Όταν τα χρησιµοποιούµε δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
απαιτείται πάρα πολύ καλό ανακάτεµα το οποίο επιτυγχάνεται µε σκάλισµα.
ΚΑΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η∆Η ΧΩΜΑ;
Ιδιαίτερα απαιτητικοί πρέπει να είµαστε για το χώµα το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στους
κάδους. Και αυτό γιατί πρέπει η περιορισµένη σχετικά ποσότητα του να µπορεί να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των φυτών, παρέχοντάς τους τα απαιτούµενα θρεπτικά
συστατικά και κατακρατώντας την αναγκαία υγρασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορούµε
να προµηθευτούµε έτοιµα µίγµατα από το εµπόριο ή να το κατασκευάσουµε εµείς
εµπλουτίζοντας απλό χώµα κήπου (το οποίο αγοράζουµε) µε τύρφη, κοπριά ή κοµπόστ.
Εδώ είναι επιτακτική η ανάγκη να τηρηθούν οι αναλογίες για χώµα, τύρφη, άµµο που
προαναφέραµε. Επίσης ισχύουν όσα προαναφέραµε για τη λίπανση.
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6. ΠΩΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ;
ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ…
Τα φυτά ως ζωντανοί οργανισµοί και σαν αναπόσπαστο µέρος της οικολογικής αλυσίδας,
αλληλεπιδρούν µε πλήθος αβιοτικών (κλίµα, ανάγλυφο, διάρκεια ηµέρας) και βιοτικών
παραγόντων (σχέσεις µε άλλους οργανισµούς), µε αποτέλεσµα να έχουν συγκεκριµένες
περιοχές φυσικής εξάπλωσης.
Οι σηµαντικότερες από τις παραµέτρους που επηρεάζουν αυτή την εξάπλωση είναι: η
ποιότητα του εδάφους (σύσταση, βάθος, χαλαρότητα), η κατανοµή των βροχοπτώσεων, η
υγρασία, η θερµοκρασία (διάρκεια ξηροθερµικής περιόδου, καύσωνες, παγετοί κ.α.), η
ένταση των ανέµων, η ηλιοφάνεια, το γεωγραφικό πλάτος, η απόσταση από τη θάλασσα, το
υψόµετρο κ.α.
ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΤΟΠΟ ;
Αλήθεια έχετε ποτέ δει έλατο στο κέντρο της Αθήνας; Η απουσία του σίγουρα δεν είναι
τυχαία ούτε οφείλεται στο γεγονός ότι δεν το προτιµούν όσοι κάνουν τις οποιεσδήποτε
φυτεύσεις.
Κάθε γεωγραφική περιοχή εµφανίζει ένα συνδυασµό παραµέτρων, ώστε να δηµιουργεί τον
κατάλληλο οικολογικό “θώκο” όπως λέµε στην Οικολογία, για το κάθε είδος. ∆ηλαδή
εµφανίζονται οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις ώστε να µπορεί αυτό να
αναπτυχθεί.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, το κάθε φυτό εµφανίζει την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη, καλύπτει
τις ανάγκες επιβίωσης του χωρίς να χρειάζεται ανθρωπογενείς παρεµβάσεις ενώ εµφανίζει
αξιόλογες αµυντικές δυνατότητες έναντι παθογόνων µικροοργανισµών, εντόµων και
δυσµενών καιρικών συνθηκών (ξηρασίες, παγετοί). Παράλληλα σαν µέρος της
φυτοκοινωνίας (σύνολο των φυτών µιας περιοχής) και του οικοσυστήµατος γενικότερα,
συµβάλει στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα φυτά
σαν παραγωγοί που είναι, αποτελούν τη βάση όλων των οικοσυστηµάτων.
Με αυτά τα δεδοµένα, η επιλογή των ειδών που θα κάνουµε θα πρέπει να περιλαµβάνει
είδη αυτόχθονα, τα οποία είναι απόλυτα προσαρµοσµένα στο συγκεκριµένο περιβάλλον.
ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ
Το γεγονός ότι οι συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα σηµεία του πλανήτη µας
διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, σε συνδυασµό µε το ότι και το κάθε είδος έχει
διαφορετικές ανάγκες περιορίζει τα φυτά σε συγκεκριµένα µέρη της γης.
Αυτό γίνεται ορατό αν κοιτάξετε µε τους µαθητές σας έναν παγκόσµιο φυτοκοινωνικό
χάρτη (Παράρτηµα Ι). Εκεί θα διακρίνετε διάφορες ζώνες βλάστησης µε συγκεκριµένη
κατανοµή στον πλανήτη. Ένα τέτοιος χάρτης δείχνει τη χώρα µας να καλύπτεται από
µεσογειακού τύπου βλάστηση. Αλήθεια, πού αλλού στον κόσµο βλέπετε την ίδια ζώνη;
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΟΙ Ι∆ΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ;
Αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδας δεν υπάρχει οµοιογένεια συνθηκών. Το έντονο
ανάγλυφο µε τα πολλά και διαφορετικά βουνά, η διαφορά στις βροχοπτώσεις, η παρουσία
της θάλασσας κ.α. δηµιουργούν ένα «µωσαϊκό» που µοιραία διαφοροποιεί και τη βλάστηση
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που κυριαρχεί από τόπο σε τόπο. Όλοι έχουµε παρατηρήσει ότι το κλίµα είναι διαφορετικό
σε ένα ψηλό βουνό από ότι είναι στους πρόποδές του, που πιθανόν να βρίσκονται και κοντά
στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, µπορεί µεν η χώρα µας να συγκαταλέγεται στη ζώνη εξάπλωσης
της µεσογειακής βλάστησης αλλά υπάρχουν και έντονες διαφορές.
Κοιτάζοντας µε τους µαθητές µας έναν φυτοκοινωνικό χάρτη της Ελλάδας (Παράρτηµα ΙΙ),
θα παρατηρήσουµε ότι η µεσογειακή βλάστηση εντοπίζεται κυρίως στα χαµηλά υψόµετρα,
κοντά στη θάλασσα και πιο έντονα στα νότια διαµερίσµατα της χώρας.
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ;
H περιοχή της Αθήνας, για παράδειγµα, έχει µεσογειακό κλίµα. Είναι κλασσική περίπτωση
χώρου όπου εµφανίζεται µεσογειακή βλάστηση. Ως εκ τούτου και τα φυτά τα οποία είναι
αυτόχθονα έχουν προσαρµοστεί στην εκµετάλλευση των χαρακτηριστικών αυτού του τύπου
κλίµατος π.χ. την έντονη φωτεινότητα, ενώ ταυτόχρονα έχουν αναπτύξει µηχανισµούς για
την αντιµετώπιση των δυσµενών συνθηκών, όπως είναι:
Η παρατεταµένη καλοκαιρινή ξηρασία
Έτσι παρατηρούµε φυτά τα οποία:
•

Ρίχνουν σχεδόν όλα τα φύλλα τους το καλοκαίρι, ώστε να περιορίσουν τις απώλειες
υγρασίας µέσω διαπνοής π.χ. µηδική, αστοιβή, αγκαθογαλατίδα.

•

Αλλάζουν τα χειµερινά τους φύλλα τα οποία είναι µεγαλύτερα, µε άλλα καλοκαιρινά τα
οποία είναι µικρότερα, ώστε να εκθέτουν µικρότερη επιφάνεια στον ήλιο π.χ. θυµάρι,
ρίγανη, θρούµπα.

•

Μειώνουν τον αριθµό των φύλλων τους κατά ένα ποσοστό π.χ. πεύκο, αγριελιά,
κουµαριά, δάφνη.

•

Αναπτύσσουν πλούσιο και βαθύ ριζικό σύστηµα ώστε να προσεγγίζουν τον υδροφόρο
ορίζοντα και να αναπληρώνουν τις απώλειές τους π.χ. πουρνάρια, σχίνα κουµαριές. Σε
κάποια είδη οι ρίζες µπορεί να φτάσουν µέχρι και 30 µέτρα βάθος.

•

Περνούν τη δύσκολη θερινή περίοδο µε τη µορφή σπόρων ή βολβών και µε τις βροχές
του φθινοπώρου ξαναβλαστάνουν π.χ. τριφύλλια, παπαρούνες, κυκλάµινα.

•

Αρκετά φυτά εναποθέτουν στρώµα φελλού στους βλαστούς και κηρώδεις στρώσεις στα
φύλλα τους, εµποδίζοντας µε τον τρόπο αυτό απώλειες νερού π.χ. φρύγανα.

Τα πετρώδη εδάφη που συναντούνται σε πολλά σηµεία της Αττικής
Η παραγωγή και έκκριση οξέων από τις ρίζες κάποιων φυτών ώστε να µπορούν ακόµα και
να διαβρώσουν τα πετρώµατα π.χ. πεύκο.
Οι προσβολές από τα έντοµα-µύκητες
Μηχανισµοί προστασίας από αυτό το φαινόµενο που αντιµετωπίζουν έτσι κι αλλιώς τα φυτά
είναι π.χ.
• Η ύπαρξη κηρωδών επιφανειών στα φύλλα κάποιων φυτών, οι οποίες βοηθούν στη
γρήγορη απορροή του νερού από αυτά (υδρόφοβες επιφάνειες). Έτσι αποφεύγονται οι
µυκητιάσεις που αναπτύσσονται σε υγρό περιβάλλον. π.χ. πουρνάρι.
• Η έκκριση ρητίνης από το φυτό ώστε να επιβραδύνει αλλά και να παγιδεύει τα έντοµα
που πιθανόν να προσέβαλλαν το φυτό π.χ. πεύκα, κυπαρίσσια.
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΞΕΝΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ;
Αλλά τι µπορεί να συµβεί αν εµείς, παρά τα στοιχεία που προαναφέραµε, επιλέξουµε και
φυτέψουµε φυτά ξένα προς τα µεσογειακά οικοσυστήµατα και ειδικά ξένα µε την Αττική γη;
Μπορούµε να κάνουµε µια σύγκριση µε ανάλογα ξενικά είδη που πολλές φορές συναντάµε
σε αστικά, γεωργικά, αλλά και (σπανιότερα) δασικά οικοσυστήµατα.
Τα φυτά αυτά πολλές φορές παρουσιάζουν προβλήµατα κατά την αρχική φύτευση αλλά και
κατά την ανάπτυξή τους. Άλλες πάλι φορές εµφανίζουν ικανοποιητική ανάπτυξη στην αρχή
αλλά κατόπιν δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις κλιµατολογικές αντιξοότητες (καύσωνες)
ή σε πιθανές προσβολές ασθενειών. Έτσι το τελικό αποτέλεσµα υπολείπεται πολύ του
επιθυµητού καθώς τα φυτά αυτά εµφανίζουν µία καχεκτική εικόνα. Επίσης απαιτούν πολύ
περισσότερες φροντίδες από τα τοπικά είδη ενώ δεν µπορούν να ενταχθούν στο
οικοσύστηµα. Καµιά φορά πάλι µπορεί να αυξηθούν υπέρµετρα και να εντοπίσουν άλλα
ιθαγενή είδη π.χ. φραγκοσυκιά, βρωµούσα κ.α.
Μπορούµε να αναφέρουµε περιπτώσεις αποτυχηµένων επιλογών, όπως για παράδειγµα:
•

Οι λεύκες οι οποίες µπορεί µεν να µεγαλώνουν γρήγορα, µετά από µερικά όµως χρόνια
η εικόνα τους είναι καχεκτική και η επιβίωσή τους προβληµατική. Εξαίρεση αποτελεί η
αυτόχθονη αργυρόφυλλη λεύκα, η οποία όµως απαιτεί ικανοποιητική άρδευση και βαθιά
εδάφη.

•

Το κυπαρίσσι της Αριζόνας σε ηλικία 15-20 ετών γίνεται αραιόκορµο και φυσικά δεν
µπορεί να συγκριθεί µε το δικό µας ούτε στο ύψος ούτε στην πυκνότητα και το
παράστηµα

•

Στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας όπου ένα µεγάλο ποσοστό είναι ξενικά είδη, αφενός
απαιτείται µεγάλη ποσότητα νερού σε καθηµερινή βάση, (1200κ.µ. για 150 στρέµµατα
ηµερησίως) αφετέρου παγετοί και χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν τα έτη 1850, 1872,
1873, 1931, 1934, και 1978 κατέστρεψαν ένα µεγάλο ποσοστό των φυτών αυτών.
Αντίθετα τα τοπικά µεσογειακά είδη έδειξαν σαφώς µεγαλύτερη αντοχή και έτσι σήµερα
αριές και κυπαρίσσια είναι µάλλον τα πιο παλιά και εύρωστα φυτά του Κήπου.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΒΙΟΤΟΠΟ

ΣΤΗΝ

ΚΑΡ∆ΙΑ

ΤΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ:

Μια πρώτη επαφή των µαθητών µε τα µεσογειακά οικοσυστήµατα κρίνεται απαραίτητη πριν
από την έναρξη των εργασιών διαµόρφωσης του χώρου στο σχολείο και τις
δενδροφυτεύσεις. Προτείνουµε λοιπόν µια επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά. Στο χώρο αυτό
µπορούµε να έρθουµε σε επαφή µε ένα τοπίο όπου κυριαρχεί η µεσογειακή βλάστηση, θα
έχουµε τη δυνατότητα να γνωρίσουµε τα µεσογειακά είδη, καθώς και τους µηχανισµούς
προσαρµογής τους στο µεσογειακό κλίµα, θα θαυµάσουµε την αντοχή τους έναντι των
δυσµενών συνθηκών και θα προσπαθήσουµε να αποκρυπτογραφήσουµε τον ρόλο τους στο
οικοσύστηµα.
Συγκεκριµένα, κατά την επίσκεψη αυτή θα δοθεί βάρος στους εξής τοµείς :
•

Αναγνώριση των ειδών της µεσογειακής βλάστησης. Η αναγνώριση αυτή µπορεί να γίνει
µε τη χρήση φωτογραφιών, σχεδιαγραµµάτων, κλειδών.

•

Παρατήρηση των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των φυτών και των αβιοτικών
παραγόντων. Ενδεικτικά µπορεί να γίνει συσχέτιση µεταξύ των ειδών που ευδοκιµούν
και της ποιότητας του εδάφους, της υγρασίας ή της έκθεσής τους στον ήλιο.

•

Παρατήρηση των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των φυτών. Θέµατα που
µπορούν να σχολιαστούν είναι η διάταξη των δέντρων, θάµνων και ποών (βλ.
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Παράρτηµα ΙΙΙ) και οι διάφοροι όροφοι που εµφανίζονται, οι λόγοι που οδηγούν σε µια
τέτοια διαµόρφωση, σχέσεις συµβίωσης ή παρασιτισµού κλπ.
•

Παρατήρηση των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των φυτών και των ζώων, όπως
έντοµα που συµβάλουν στους µηχανισµούς αναπαραγωγής των φυτών και
ορνιθοπανίδα (πού τρέφεται και φωλιάζει κ.α.).

Χωρίστε το χώρο σε τµήµατα και ξεκινήστε µετρώντας τον αριθµό των διαφορετικών ειδών
σε κάθε τµήµα. Κάντε τις κατατάξεις σε δέντρα-θάµνους-πόες ή φυλλοβόλα-αειθαλή κ.α.
Πόσα διαφορετικά είδη εντοπίσατε;
Παρατηρήστε αν εµφανίζονται διαφορετικά είδη σε συγκεκριµένα σηµεία του χώρου όπως:
•

Θέσεις µε αυξηµένη υγρασία π.χ. κοντά σε µια βρύση.

•

Κάτω από δέντρα που εµφανίζουν παχιά σκιά ή δηµιουργούν συγκόµµωση.

•

Κάτω από φυλλοβόλα δέντρα.

•

Κάτω από πεύκα γύρω από τα οποία οι πευκοβελόνες έχουν δηµιουργήσει έναν τάπητα
(βελονοτάπητας).

•

Σε σκιερά µέρη εξαιτίας όµως κάποιου τεχνητού σκίαστρου.

•

Σε άγονα χωρίς πολύ χώµα, πετρώδη σηµεία.

•

Σε απάνεµα µέρη.

•

Σε εδάφη που πατιούνται συχνά.

•

Κοντά σε τοίχους ή φράκτες.

Στα σηµεία που τα κλαδιά των γειτονικών δέντρων εφάπτονται (συγκόµµωση), µετρείστε
τις αποστάσεις τους και καταγράψτε τα είδη που υπάρχουν ανάµεσα.
Παρατηρήστε και εντοπίστε τυχόν διαφορές µεταξύ φυτών του ίδιου είδους που βρίσκονται
σε συστάδες (εµφανίζουν συγκόµµωση) και άλλων που είναι µεµονωµένα. Συγκρίνετε
µέγεθος, σχήµα, αναλογία ξερών κλαδιών κ.α.
Τέλος µπορείτε να εντοπίσετε φυτά τα οποία είναι στενά συνδεδεµένα µε τη µυθολογία, την
ιστορία ή την παράδοσή µας π.χ. ελιά, δάφνη, πεύκο και να συγκεντρώσετε στοιχεία γι
αυτά.
Όλες αυτές οι παρατηρήσεις θα αποτελέσουν µια πρώτη προσπάθεια για
συνειδητοποίηση των σχέσεων ζωής που εµφανίζονται σε ένα µεσογειακό οικοσύστηµα.

τη

Έτσι θα κατανοήσουν τα παιδιά ότι µια φυτοκοινωνία δεν αποτελεί απλώς µια διακοσµητική
σύνθεση που µπορούµε αυθαίρετα να δηµιουργούµε επιλέγοντας φυτά µε µόνο κριτήριο τη
µόδα, την εξωτική εµφάνιση ή την ευκολία ανεύρεσής τους.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ
Ένας απλός τρόπος να µάθουν οι µαθητές καλύτερα τα µεσογειακά φυτά είναι η δηµιουργία
ενός φυτολογίου. Το φυτολόγιο µπορεί να είναι είτε συλλογικό για όλη την τάξη είτε
ατοµικό, οπότε ο κάθε µαθητής φτιάχνει το δικό του.
Από κάθε διαφορετικό είδος που θα εντοπίσετε στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς ή και κατά τη
διάρκεια άλλων επισκέψεων σε πάρκα και άλση της πόλης µας, κόβετε ένα κλαδάκι µε λίγα
φύλλα και άνθη ή καρπούς, αν υπάρχουν. Τα κλαδάκια που θα κόψετε θα τοποθετηθούν
µέσα σε φύλα εφηµερίδας ή περιοδικού µέχρι να τα πάτε στο σχολείο όπου θα γίνει η
κατασκευή του φυτολογίου.
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Ακολουθεί προσεκτική τοποθέτηση των δειγµάτων ανάµεσα σε φύλλα εφηµερίδας ή
διηθητικού χαρτιού, προσέχοντας να µην διπλώσουν ή κακοποιηθούν. ∆ιατηρούµε εκεί τα
δείγµατα για µερικές ηµέρες, έχοντας τα υπό πίεση, π.χ. κάτω από χοντρά βιβλία. Ο χώρος
που γίνεται αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι ξηρός και δροσερός.
Αφού ετοιµαστούν τα δείγµατα, µπορούν να κολληθούν σε φυτολόγιο που θα αγοραστεί
από το εµπόριο ή σε απλά χαρτιά (κατά προτίµηση σκληρά).
Εκεί θα γραφτούν διάφορα στοιχεία για το φυτό, όπως όνοµα κοινό και επιστηµονικό,
τόπος και χρόνος συλλογής, ιδιότητες, περιγραφή, εφαρµογές κ.α.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα δείγµατα για να φτιάξετε κάρτες ή κάδρα που θα
τοποθετηθούν στους τοίχους της τάξης.
ΠΡΟΒΟΛΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ (SLIDES)
Μετά και από την επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά µπορούµε να κάνουµε µια προβολή µε
διαφάνειες (slides) στο χώρο του σχολείου.
Κατά την προβολή αυτή οι µαθητές θα γνωρίσουν και άλλα φυτά των µεσογειακών
οικοσυστηµάτων που δεν µπόρεσαν να δουν ως τώρα και τα οποία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στις φυτεύσεις.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί :
•

Στις προσαρµοστικές ικανότητες των φυτών στη ξηρασία, τη ρύπανση, τα άγονα εδάφη.

•

Στα οικολογικά τους χαρακτηριστικά (σχέσεις τους µε το φως, ανταγωνισµός µε άλλα
φυτά, τρόποι πολλαπλασιασµού, σχέσεις τους µε την πανίδα κ.α.)

•

Στις περιοχές που µπορούµε να τα συναντήσουµε σε παγκόσµιο επίπεδο αλλά και στον
ελλαδικό χώρο (ζώνες βλάστησης).

Ταυτόχρονα θα υπάρχει και φυτοκοινωνικός χάρτης, παγκόσµιος και ελληνικός, ώστε να
γίνει πιο κατανοητή η έννοια της εµφάνισης συγκεκριµένων φυτών σε συγκεκριµένες
περιοχές.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τα φυτά µπορούµε να τα κατατάξουµε σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε τη µορφή τους,
το µέγεθος, τις προτιµήσεις τους και τις συνήθειές τους (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ). Ο ακόλουθος
κατάλογος περιλαµβάνει ενδεικτικά µεσογειακά φυτά κατάλληλα προσαρµοσµένα στο
Αττικό περιβάλλον που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για τις φυτεύσεις µας.
∆ΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΘΑΜΝΟΙ
•

ΚΟΙΝΟ ΠΕΥΚΟ (Pinus halepensis)
έως 20µ., αειθαλές, φωτόφιλο, ολιγαρκές αντοχή σε άγονα εδάφη και ξηρασία

•

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ (Pinus pinea)
έως 30µ., αειθαλές, πολύ φωτόφιλο, αντοχή σε θαλάσσιους ανέµους, προτιµά αµµώδη
εδάφη και όχι συµπαγή αργιλώδη

•

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Cupressus sempervirens)
έως 30µ., αειθαλές , ολιγαρκές, αντοχή σε ξηρασία, υψηλές θερµοκρασίες και ανέµους

•

ΑΡΙΑ (Quercus ilex)
έως 15µ., αειθαλές, χρειάζεται σχετικώς υγρά εδάφη (περισσότερο από ότι το συγγενικό
πουρνάρι
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•

ΠΟΥΡΝΑΡΙ (Quercus coccifera)
έως 6µ., αειθαλές, ολιγαρκές, φωτόφιλο, θερµόβιο, µεγάλη αντοχή στην ξηρασία

•

ΧΑΡΟΥΠΙΑ (Ceratonia siliqua)
αειθαλές, αντοχή σε ξηρασία και άγονα εδάφη

•

ΕΛΙΑ (Olea europea)
έως 10µ., αειθαλές, οι καρποί της µπορούν να ελκύσουν ορνιθοπανίδα

•

ΚΟΥΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡΗ (Arbutus unedo)
έως 3µ., αειθαλές χαρακτηριστικοί οι καρποί του (τα κούµαρα) που ωριµάζουν το
φθινόπωρο και είναι βρώσιµα από πουλιά

•

AΓΡIOKOYMAΡIA (Arbutus andrachne)
έως 4µ., αειθαλές, χαρακτηριστικός λείος κορµός

•

ΦΙΛΛΥΚΙ (Phillyrea latifolia)
έως 8µ., αειθαλές

•

ΘΑΜΝΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ (Juniperus phoenicea)
έως 4µ., αειθαλές, ξηρόφιλο, κατάλληλο για χαµηλές παραθαλάσσιες περιοχές,
ολιγαρκές, µε πολύ αργή ανάπτυξη

•

ΣΧΙΝΟΣ (Pistacia lentiscus)
έως 6µ., αειθαλές, κατάλληλο για θερµά ξερά άγονα µέρη. Αναδύει έντονη οσµή
ρητίνης.

•

ΚΟΚΚΟΡΕΒΥΘΙΑ (Pistacia terebinthus)
έως 8µ. φυλλοβόλο, ανθεκτικό στην ξηρασία

•

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ (Cercis siliquastrum)
φυλλοβόλο, έντονη ανθοφορία την άνοιξη πριν ακόµα «βγουν» τα φύλλα

•

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ (Prunus spinosa)
φυλλοβόλο, φωτόφιλο, αντέχει σε πετρώδη ξερά εδάφη

•

ΥΓΡΑΜΒΑΡΗ (Liquidambar orientalis)
βρίσκεται αυτοφυές στην κοιλάδα των Πεταλούδων, στη Ρόδο – µοναδικό σηµείο στην
Ευρώπη. Φυλλοβόλο παρόµοιο µε πλάτανο.

•

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ (Prunus amygdalus)
έως 8µ., φυλλοβόλο, φωτόφιλο, αντοχή σε πετρώδη ασβεστολιθικά εδάφη, ανθοφορία
νωρίς την άνοιξη

•

ΧΡΥΣΟΞΥΛΟ (Cotinus coggygria)
έως 4µ., φυλλοβόλο, µε όµορφα άνθη που σχηµατίζουν µπουκέτα, καλυµµένα µε
χνούδι.

•

TZITZIΦΙΑ (Elaeagnus angustifolius)
φυλλοβόλο, κατάλληλο για αµµώδη εδάφη, ακόµα και δίπλα στο κύµα

•

ΚΙΤΡΙΝΟΞΥΛΟ (Rhamnus alaternus)
έως 6µ., αειθαλές, αντέχει σε ξερά ασβεστούχα βραχώδη εδάφη

•

ΧΝΟΩ∆ΗΣ ΒΑΛΑΝΙ∆ΙΑ (Quercus pubescens)
έως 10µ., φυλλοβόλο, µε λίγες απαιτήσεις, φωτόφιλο

•

∆ΑΦΝΗ (Laurus nobilis)
έως 10µ., αειθαλές, φωτόφιλο, αλλά αντέχει και σε µερική σκίαση, αντοχή στην
ξηρασία, Κατάλληλο για αµµοπηλώδη ξηρά ασβεστούχα εδάφη

•

ΡΟ∆ΙΑ (Punica granatum)
έως 5µ., δεν αντέχει την έκθεση στους ανέµους, χαρακτηριστικοί κόκκινοι καρποί που
ωριµάζουν το φθινόπωρο

•

ΑΡΜΥΡΙΚΙ (Τamarix sp.)
αειθαλές, κατάλληλο για παραθαλάσσιες τοποθεσίες

•

ΒΑΤΟΜΟΥΡΙΑ (Rubus sanctus)
έως 4µ., αειθαλές κατάλληλο για παράκτιες περιοχές µε αµµώδη εδάφη, δηµιουργεί
φράκτες. Προσοχή, έχει αγκάθια!
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•

ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ (Pyracantha coccinea)
έως 2µ., αειθαλές, προτιµά καλά στραγγιζόµενα εδάφη, κατάλληλο για ασβεστολιθικά
εδάφη, ανθοφορία Απρίλιο -Μάιο, χαρακτηριστικοί κόκκινοι σφαιρικοί καρποί που
τρώγονται από πουλιά. Προσοχή, έχει αγκάθια!

•

ΓΚΟΡΤΣΙΑ (Pirus amygdaliformis)
έως 6µ., φυλλοβόλο, ανθοφορία Μάρτιο Απρίλιο, όµορφα υπόλευκα άνθη



ΣΥΚΙΑ (Ficus carica)
έως 10µ., φυλλοβόλο. Μεγάλο εύρος προσαρµογής σε ποικίλα περιβάλλοντα. Αντοχή σε
σκιά αλλά και έντονο φως, σε ξηρές αλλά και υγρές περιοχές. Αντοχή και στη ρύπανση.

•

ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ (Celtis australis)
έως 25 µ., φυλλοβόλο, προτιµά υγρά γόνιµα εδάφη αλλά αντέχει και στην ξηρασία

•

ΣΠΑΡΤΟ (Spartium junceum)
έως 3µ., πυκνά, όρθια κλαδιά, χωρίς φύλλα, άνθη κίτρινα και αρωµατικά

•

ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗ (Nerium oleander)
έως 5µ., αειθαλές προτιµά υγρά εδάφη, έντονη ανθοφορία όλο το χρόνο. Προσοχή να
µην φαγωθούν οι βλαστοί!

•

ΜΥΡΤΙΑ (Μyrtus communis)
1-3µ., αειθαλές, προτιµά υγρά και σκιερά µέρη, αναδύει λεπτό χαρακτηριστικό άρωµα

•

ΛΙΓΑΡΙΑ (Vitex agnus-castus)
προτιµά ζεστές υγρές τοποθεσίες

•

∆ΕΝ∆ΡΟΛΙΒΑΝΟ (Rosmarinus officinalis)
έως 1,5µ., αειθαλές, αρωµατικό, φθινοπωρινή και ανοιξιάτικη ανθοφορία

ΜΙΚΡΟΙ ΘΑΜΝΟΙ
•

ΡΙΓΑΝΕΣ (Origanum sp.)
αρωµατικό, αντοχή σε ξηρασία και άγονα εδάφη

•

ΛΕΒΑΝΤΑ (Lavandula stoechas)
αρωµατικό µε καλοκαιρινή ανθοφορία

•

ΘΡΟΥΜΠΙ (Satureja thymbra)
αρωµατικό, φωτόφιλο, αντοχή σε ξηρασία και άγονα εδάφη

•

ΘΥΜΑΡΙ (Coridothymus capitatus)
αρωµατικό, αντοχή σε ξηρασία και άγονα εδάφη

•

ΦΥΤΙΛΑΚΙ (Ballota acetabulosa)
αντοχή σε ξηρασία και άγονα εδάφη, ο κάλυκας του άνθους του χρησιµοποιείται σαν
φυτίλι στα καντήλια

•

ΛΑ∆ΑΝΙΕΣ (Cistus spp.)
αντοχή σε ξηρασία και άγονα εδάφη

•

ΜΗ∆ΙΚΗ (Medicago arborea)
Έως 3µ., φυλλοβόλο το καλοκαίρι, όµορφα κίτρινα άνθη την άνοιξη, αντοχή σε άγονα
και ξερά εδάφη

•

ΑΣΦΑΚΑ (Phlomis fruticosa)
αντοχή σε ξηρασία και άγονα εδάφη

•

ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΕΣ (Salvia fruticosa, Salvia pomifera)
αρωµατικό,ανθίζει νωρίς το καλοκαίρι, αντοχή σε ξηρασία και άγονα εδάφη

•

ΜΕΝΤΕΣ (Mentha sp.)
αρωµατικό, µε έρπον ριζικό σύστηµα, προτιµά υγρά και γόνιµα εδάφη

•

ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ (Melissa officinalis)
έως 0,8µ., φωτόφιλο, µε έντονη οσµή λεµονιού

•

ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ (Origanum majorana)
αρωµατικό, αντοχή σε ξηρασία και άγονα εδάφη
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•

ΑΜΑΡΑΝΤΑ (Limonium, Helichrysum)
όµορφα διακοσµητικά φυτά, που διατηρούν το σχήµα και τη µορφή τους και µετά την
ξήρανσή τους

•

ΦΛΟΜΟΣ (Verbascum)
συνήθως µονοετή ή διετή µε φαρµακευτική δράση (διουρητικό)

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ
•

ΑΗΓΙΑΝΝΗΣ (κληµατίδα) (Clematis sp.)
όµορφα άνθη, κατάλληλο για κάλυψη τοίχων, προτιµά εδάφη φτωχά σε ασβέστιο, καλά
στραγγιζόµενα και καλή λίπανση.

•

ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ (Lonicera sp.)
παράγει αρωµατικά άνθη.

•

ΚΙΣΣΟΣ (Hedera helix)
αντοχή σε σκιερά και ηµισκιερά µέρη.

•

ΓΙΑΣΕΜI (Jasminum) (Ελληνικά: π.χ. χιώτικο, ζακυνθινό)
αντοχή σε ξερά και πετρώδη εδάφη, όµορφα µικρά κίτρινα άνθη

•

ΚAΠΠΑΡΗ (Capparis spinosa)
αντοχή σε ξερά, πετρώδη και βραχώδη εδάφη. Οι καρποί του τρώγονται.

•

ΑΜΠEΛΙ (Vitis vinifera)
φυλλοβόλο, µπορεί να αποκτήσει µεγάλες διαστάσεις, αντοχή στην ξηρασία

•

ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙEΣ (Rosa sp.)
όµορφα άνθη

•

ΧΩΝΑΚΙΑ (Convolvulus spp.)
ολιγαρκή, προσαρµόζονται σε ποικίλα εδάφη, ξηρά και φτωχά. Πολλαπλασιάζεται
εύκολα.

ΒΟΛΒΟΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΩ∆Η
•

ΑΝΕΜΩΝΕΣ (Anemone spp.)
προτιµά καλά εδάφη

•

KΥΚΛΑΜΙΝΑ (Cyclamen spp.)
βολβόριζα, προτιµά σκιερά πλούσια εδάφη

•

ΙΡΙ∆ΕΣ (Iris spp.)
όµορφα άνθη, φαρµακευτικές ιδιότητες, προτιµά γόνιµα εδάφη, καλά στραγγιζόµενα

•

ΑΓΡΙΟΠΑΝΣΕ∆ΕΣ (Viola spp.)
ποικιλία χρωµάτων, προτιµά σκιά και υγρασία

•

AΓΡΙΟΤΟΥΛΙΠΕΣ (Τulipa spp.)
βολβόριζα, ποικιλία χρωµάτων, ανθοφορία Μάρτιο έως Μάιο

•

ΚΡΟΚΟΙ (Crocus spp.)
βολβόριζα, ανθοφορία Άνοιξη ή Φθινόπωρο. Παράγει χρωστικές που χρησιµοποιούνται
από τον άνθρωπο.

•

‘ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥ’ (Muscari spp.)
βολβόριζα, σε µέτρια εδάφη, µε µεγάλη ικανότητα πολλαπλασιασµού

•

ΣΚΥΛΟΚΡΕΜΜΥ∆Α (Urginea maritima)
βολβόριζα, πολυετή, καλοκαιρινή ανθοφορία, κατάλληλα για αµµώδη παραθαλάσσια
εδάφη

•

NΑΡΚΙΣΟΙ (Narcissus spp.)
βολβόριζα, µε κίτρινα, λευκά, αρωµατικά άνθη

•

ΑΓΡΙΟΓΛΑ∆ΙΟΛΕΣ (Gladiolus spp.)
βολβόριζα, προτιµά πλούσια αµµώδη εδάφη

•

ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ (Trifolium spp.)
εµπλουτίζουν το έδαφος σε άζωτο
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•

‘ΜΗ ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΕΙ’ (Μyosotis sp.)
όµορφα άνθη, αντοχή στο ψύχος, δεν αντέχουν στην έντονη ξηρασία

•

MΑΡΓΑΡΙΤΕΣ (Chrysanthemusm, Anthemis)
όµορφα άνθη

•

ΠΑΙΩΝΙΕΣ (Paeonia spp.)
πολυετή, µε όµορφα άνθη, αντοχή στο ψύχος, προτιµούν γόνιµα εδάφη

•

ΛΥΧΝΙΣ (Lychnis coronaria)
όµορφα άνθη, αντοχή σε πετρώδη εδάφη

•

ΠΕΤΡΟΧΟΡΤΑ (Sedum spp.)

•

AΓΡΙΟΓΑΡΥΦΑΛΙΕΣ (Silene, Dianthus, Petrorhagia spp.)
προτιµούν αµµοαργιλώδη εδάφη, αντέχουν σε φτωχά πετρώδη, και χρειάζονται αρκετό
φως

•

ΚΡΙΝΑΚΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Pancratium maritimum)

•

ΑΓΡΙΟΜΟΛΟΧΕΣ (Malva, Althaea)
κατάλληλες για εδαφοκάλυψη

•

ΑΚΑΝΘΟΣ (Acanthus spp.) (Αρχέτυπο Κορινθιακού ρυθµού)

•

ΝΑΡΘΗΚΑΣ (Ferulago sp.) (Με αυτό ο Προµηθέας έφερε τη φωτιά στους ανθρώπους)
αντοχή σε πετρώδη και άγονα εδάφη

•

ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΕΣ (Campanula spp.)
όµορφα µπλε, µοβ άνθη, προσαρµογή σε ποικίλα είδη εδαφών.
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ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙ∆Η;
Τα φυτά τα οποία θα επιλεγούν, όπως προαναφέραµε, πρέπει να είναι τοπικά, δηλαδή φυτά
των µεσογειακών οικοσυστηµάτων. Τα φυτά αυτά θα υπήρχαν έτσι κι αλλιώς χωρίς την
ανθρώπινη παρέµβαση που οδήγησε στην υποχώρηση των οικοσυστηµάτων τους.
Παράλληλα όµως θα πρέπει να εξετάζονται και τα ακόλουθα κριτήρια που αναφέρονται
συγκεκριµένα σε κάθε σχολείο:
•

Το µικροκλίµα της περιοχής. Με τον όρο µικροκλίµα εννοούµε τις κλιµατικές συνθήκες
που επικρατούν σε ένα συγκεκριµένο χώρο. Το µικροκλίµα µπορεί να διαφοροποιείται
από το γενικότερο κλίµα της περιοχής ως προς κάποιους παράγοντες, όπως είναι η
τοπική υγρασία που µπορεί να έχει ένα σηµείο της αυλής, η θερµοκρασία (ψυχρότερα
σηµεία µπορεί να εµφανίζονται εξαιτίας βορεινών ανέµων ή ανάλογα θερµότερα σηµεία
µπορεί να οφείλονται στην έντονη ηλιοφάνεια) κ.α.

•

Η φωτεινότητα των θέσεων φύτευσης που µπορεί να επηρεάζεται από δοµικές
κατασκευές (π.χ. πυλωτές, ψηλοί τοίχοι, στενοί διάδροµοι). Έτσι πρέπει να προσέξουµε
σε φωτεινά µέρη να φυτέψουµε φωτόφιλα είδη π.χ. πεύκο, σχίνος, ενώ σε σκιερά να
προτιµήσουµε σκιόφιλα, όπως ο κισσός.

•

Το µέγεθος των φυτών πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να µην δηµιουργεί προβλήµατα
µακροπρόθεσµα. Έτσι δεν θα πρέπει να φυτεύουµε ψηλά δέντρα (π.χ. πεύκα,
κυπαρίσσια) κάτω από καλώδια ∆ΕΗ ή ΟΤΕ.

•

Τα φυτά πρέπει να δηµιουργούν φυτοκοινωνίες που να µιµούνται τις φυσικές. Αυτό
σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει επικόρυφη βλάστηση (δέντρα), υπόροφος (θάµνοι) και
ποώδης βλάστηση (βλ. Σχήµα 6). Η χαµηλή ποώδης βλάστηση ειδικά θα προσφέρει µια
κάλυψη του εδάφους (εδαφοκάλυψη), η οποία θα προστατέψει τα φυτά µας από την
καλοκαιρινή ξηρασία.

•

Η σύνθεση των φυτών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να γίνεται αισθητή η εναλλαγή των
εποχών. Αυτό θα επιτευχθεί µε τον κατάλληλο συνδυασµό ειδών. Έτσι µπορούµε να
επιλέξουµε είδη µε φθινοπωρινή φυλλόπτωση π.χ. κουτσουπιά ή τσικουδιά και άλλα µε
καλοκαιρινή φυλλόπτωση π.χ. µηδική. Επίσης φυτά µε έντονη ανθοφορία (π.χ.
αµυγδαλιά) και καρποφορία (π.χ. πυράκανθος) µπορούν να προσελκύσουν έντοµα και
πουλιά και να δηµιουργήσουν µια εναλλαγή χρωµάτων, ήχων, οσµών που θα φέρουν
τους µαθητές κοντύτερα στους εποχιακούς µηχανισµούς της φύσης.
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•

Το αισθητικό αποτέλεσµα πρέπει να είναι τέτοιο που να δίνει την καλύτερη δυνατή
εναρµόνιση του φυσικού περιβάλλοντος µε το δοµηµένο περιβάλλον του σχολείου αλλά
και του ευρύτερου αστικού χώρου.

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ;
Αφού έχουν γίνει οι κατάλληλες προεργασίες, θα χρειαστεί και η προµήθεια των φυτών. Τα
φυτά, εκτός του ότι πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν πρέπει να
είναι υγιή και µικρής ηλικίας, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας. Φυσικά ο
χρόνος που θα µεσολαβήσει από τη στιγµή της προµήθειας έως την στιγµή της φύτευσης
πρέπει να είναι ο µικρότερος δυνατός.
Η προµήθεια των φυτών λοιπόν µπορεί να γίνει :
•
•

Από το Υπουργείο Γεωργίας ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων (Αγίας Λαύρας 66 τηλ. 210
2284072, 2284878)
Από τη Φιλοδασική Εταιρεία (∆ραγατσανίου 4, 105 59 Αθήνα, τηλ. 210 3229163)
• Από ιδιώτες φυτωριούχους
• Από φυτώριο κατασκευασµένο από τους ίδιους τους µαθητές µετά από συλλογή
σπόρων από φυτά που ήδη βρίσκονται στο σχολικό χώρο ή σε κοντινά αλσύλλια και
περιαστικά δάση (βλ Κεφάλαιο 7).
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7. ΦΥΤΕΥΣΗ
Και τώρα, ύστερα από όλη αυτή την προετοιµασία, ήρθε επιτέλους η ώρα της φύτευσης…
ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Η ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ;
Το να επιχειρήσουµε να φυτέψουµε οποιαδήποτε εποχή, σηµαίνει µείωση των πιθανοτήτων
επιτυχίας.
Η καταλληλότερη εποχή για τις φυτεύσεις είναι (για την περιοχή της Αττικής) από τον
Οκτώβρη έως το Μάρτη. Τότε οι συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας στο έδαφος και στον
αέρα είναι τέτοιες ώστε να ευνοούνται τα νέα φυτά και να έχουµε αυξηµένα ποσοστά
επιτυχίας. Ταυτόχρονα δίνεται ο χρόνος στα φυτά να αναπτύξουν το ριζικό τους σύστηµα
αρκετά ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τη δύσκολη εποχή, το καλοκαίρι. Χάρη
στα ριζίδιά τους θα µπορέσουν τότε να συλλέξουν νερό από την υγρασία που βρίσκεται στο
έδαφος.
Τις φυτεύσεις δεν είναι υποχρεωτικό να τις πραγµατοποιήσετε σε µια µόνο µέρα. Μέσα στο
χρονικό διάστηµα που έχουµε αναφέρει, µπορείτε να επαναλάβετε το εγχείρηµα, χωρίς να
ξεχνάτε όµως ότι τα φυτά πρέπει να φυτευτούν το ταχύτερο δυνατό από τη στιγµή που θα
τα παραλάβετε.
ΠΩΣ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ;
Για να γίνει εύκολα και γρήγορα η φύτευση, οργανώστε οµάδες εργασίες. Οι µαθητές
πρέπει να χωριστούν σε οµάδες, οι οποίες θα αναλάβουν ένα µέρος της δουλειάς. Οι
δραστηριότητες που θα αναλάβουν οι οµάδες κατά τη διάρκεια της φύτευσης είναι οι εξής:
Άνοιγµα των λάκκων
Μεταφορά των φυτών και των εργαλείων
Ποτίσµατα
Στερέωση των φυτών µε πασσάλους.
Προετοιµασία του εδάφους για τη σπορά
Εκτέλεση της σποράς
Καθαρισµός του χώρου µετά το πέρας των εργασιών.
ΠΟΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ;
Ευτυχώς δε θα χρειαστεί να ξοδευτεί µια περιουσία. Για κάθε σχολείο όµως είναι
απαραίτητα τα εξής:
1-2 αξίνες (που θα µας επιτρέψουν να σκάψουµε ειδικά τα σκληρά εδάφη)
1-2 τσάπες (για να σκάψουµε µαλακότερα εδάφη ή για να βγάζουµε το χώµα µέσα από
τους λάκκους)
1-2 φτυάρια
1 τσουγκράνα (για να οµαλοποιούµε την επιφάνεια του εδάφους)
2 σκαλιστήρια (που θα µας βοηθήσουν στα επιφανειακά σκαλίσµατα)
1 κλαδευτήρι (για κλαδέµατα λεπτών κλαδιών)
1 κουβάς (που θα χρησιµοποιήσουµε για να µεταφέρουµε χώµα, εργαλεία, κοµπόστ κ.α.)
1-2 ποτιστήρια
σπάγκος ή ειδικό σύρµα κηπουρικής (που θα χρησιµοποιηθεί για να δέσουµε τα φυτά πάνω
στους πασσάλους στήριξης)
πάσσαλοι στήριξης
6-7 ζεύγη γάντια κήπου
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Μερικά από τα εργαλεία µπορείτε να τα φέρετε από τα σπίτια σας ή να απευθυνθείτε σε
ανάλογα καταστήµατα της περιοχής σας για να σας τα κάνουν χορηγία.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ;
∆εν είναι καθόλου δύσκολη η διαδικασία της φύτευσης αρκεί να ακολουθηθούν κάποιοι
πολύ βασικοί κανόνες.
Πρώτα απ’ όλα, τα φυτά που θα φυτέψουµε µπορούµε να τα προµηθευτείτε µε τη µορφή:
•

Σπόρων (κάποια ποώδη είδη ή και δενδρώδη)

•

Βολβών (π.χ. κυκλάµινα)

•

Νεαρών φυτών, φυτεµένων σε γλάστρες ή πλαστικές σακούλες (που θα είναι και τα
περισσότερα είδη που θα χρησιµοποιήσετε).

Οι τεχνικές που θα χρησιµοποιήσουµε σε κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις είναι οι
εξής:
Φυτεύοντας σπόρους.
Προετοιµάζετε το έδαφος, σκάβοντάς το σε βάθος 10-20 εκ. και αποµακρύνοντας άλλα
φυτά παράσιτα. Κατόπιν ρίχνετε κοπριά σε αναλογία έως και 40% σε σχέση µε το χώµα που
έχει σκαφτεί και ξανασκαλίζετε, ώστε να επιτευχθεί οµογενοποίηση µεταξύ χώµατος και
κοπριάς. Στη συνέχεια ισιώνετε µε µια τσουγκράνα την επιφάνεια και είστε έτοιµοι πλέον να
ρίξουµε τους σπόρους µε τη χούφτα, προσπαθώντας να είναι όσο το δυνατό οµοιόµορφα
διεσπαρµένοι.
Στο τέλος σκεπάζετε τους σπόρους µε χώµα ύψους µερικών χιλιοστών, ώστε να αποφύγετε
απώλειες από πουλιά ή έντοµα που µπορεί να τους χρησιµοποιήσουν για τροφή, ενώ
ταυτόχρονα πετυχαίνετε την καλύτερη ύγρανσή τους. Ποτίζετε τακτικά µέχρι να αρχίσουν
να φυτρώνουν οι σπόροι.
Θα ήταν ενδιαφέρον να υπολογίσετε το ποσοστό των σπόρων που κατάφεραν να δώσουν
φυτά. Πριν από τη σπορά µετρήστε τον αριθµό των σπόρων που θα φυτέψετε. Σηµαδέψτε
το σηµείο που θα τους σπείρετε κυκλώνοντάς το µε µια κορδέλα στερεωµένη σε
πασσαλάκια.
Όταν οι σπόροι βλαστήσουν µετρήστε τα φυτά και βγάλτε το ποσοστό αυτών που
φύτρωσαν.
Φυτεύοντας βολβούς.
Ανοίγετε τρύπες στο έδαφος βάθους 10 εκ., στις οποίες βάζετε τους βολβούς και τους
σκεπάζετε. Ακολουθεί καλό πότισµα.
Μεταφυτεύοντας φυτά που διατίθενται ήδη φυτεµένα.
Ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
Σκάβετε λάκκο περίπου 15 εκατοστά βαθύτερα από ότι είναι το ύψος της «µπάλας», του
χώµατος δηλαδή που έχει το φυτό γύρω από τις ρίζες του. Αν η ποιότητα του εδάφους δεν
είναι καλή, µπορείτε να σκάψετε µεγαλύτερο λάκκο και ως προς το βάθος αλλά και ως προς
το εύρος.
Κατόπιν ρίχνετε ένα στρώµα κοπριάς ύψους 2-5 εκ. Η κοπριά αυτή θα βοηθήσει το φυτό να
πάρει τα θρεπτικά συστατικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.
Βγάζετε πολύ προσεκτικά τη σακούλα ή τη γλάστρα κρατώντας το φυτό ανάποδα και
προσέχοντας να µην διαλύσει η µπάλα µε το χώµα (Σχήµα 7α,β). Καλό είναι σε αυτό το
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στάδιο το χώµα να µην είναι λασπωµένο αλλά ούτε και εντελώς ξερό, ώστε να διευκολυνθεί
η διαδικασία.
Τοποθετείτε το φυτό µέσα στο λάκκο προσθέτοντας χώµα καλής ποιότητας που έχετε
φτιάξει εσείς ή που έχετε αγοράσει από το εµπόριο.
Όταν σκεπαστεί η µπάλα, ρίχνετε λίγο νερό και πατάτε καλά µε τα πόδια. Συνεχίζετε να
ρίχνετε χώµα µέχρι να έρθει στην επιφάνεια του εδάφους. Τότε πατάτε ξανά πολύ καλά και
το χώµα θα υποχωρήσει µερικά εκατοστά (Σχήµα 7γ).
Φτιάχνετε περιφερειακά ένα ανάχωµα µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργηθεί µια λεκάνη, η
οποία θα συγκρατεί το νερό. Ποτίζετε πολύ καλά.
Στα δενδρώδη είδη, σε απόσταση 10-15 εκατοστά από το σηµείο που ο κορµός τους
συναντά το έδαφος, καρφώνετε ένα πάσσαλο ύψους τουλάχιστον ενός µέτρου. Στο µισό
περίπου του ύψους του φυτού µας το δένετε µε τον πάσσαλο, ώστε να προστατεύεται
καλύτερα ο νεαρός ευαίσθητος κορµός τους.

ΝΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ…
Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν διάφορα δέντρα φυτεύονταν σε αποστάσεις
λίγων µόνο εκατοστών µεταξύ τους; Σίγουρα θα υπήρχαν προβλήµατα µε την ποσότητα
φωτισµού που θα δέχονταν γιατί το ένα θα σκίαζε το άλλο ή µε την επάρκεια των
θρεπτικών ουσιών του εδάφους.
Για να υπάρξει εποµένως καλύτερη εκµετάλλευση του φωτός από τα φυτά αλλά και των
θρεπτικών συστατικών του εδάφους, πρέπει να τηρούνται κάποιες αποστάσεις µεταξύ των
φυτεύσεων.
Για τα δενδρώδη είδη είναι ικανοποιητική µια απόσταση 2 µέτρων. Ανάλογα µε το είδος και
τους ρυθµούς ανάπτυξης τους βέβαια µπορεί να υπάρξει και µια αραίωση µετά από 5-10
χρόνια.
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Ανάµεσα από τα δέντρα, µπορούν να φυτευτούν θαµνώδη ή ποώδη φυτά ώστε να
πετύχουµε µια πιο φυσική µορφή µεσογειακής βλάστησης (µακία), όπου κάτω από τα
δέντρα αναπτύσσονται θαµνώδη είδη (υπόροφος) και στα κενά ή τα ξέφωτα ποώδη είδη. Η
απόσταση µεταξύ αυτών των φυτών εξαρτάται από το είδος του φυτού. Πάντα όµως
πρέπει να θυµόµαστε ότι σε όλα τα φυτά πρέπει τελικά να φτάνει φως. Άλλα απαιτούν
έντονο (φωτόφιλα) ενώ άλλα λιγότερο και µπορούν να αναπτυχθούν άνετα στις σκιές των
δέντρων (σκιόφιλα) π.χ. κισσός.
Μια διάταξη φύτευσης που µπορούµε να πετύχουµε είναι να φυτέψουµε στο πίσω µέρος
του παρτεριού του κήπου ή του κήπου δέντρα, µπροστά τους θάµνους και µπροστά από
αυτούς πόες. (Βλ σχήµα 8)

Τέλος µην ξεχνάτε ότι πρέπει να αφήνετε διάδροµους-µονοπάτια ανάµεσα στη βλάστηση
ώστε να µπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν τα φυτά.
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Οι διαδικασίες που περιγράφουµε είναι απλές, εύκολες και ακίνδυνες. Παρόλα αυτά, µιας
και έχουµε να αντιµετωπίσουµε µικρές ηλικίες, καλό είναι να πάρουµε κάποια µέτρα
προστασίας:
• ∆εν αφήνουµε ποτέ τα παιδιά χωρίς επιτήρηση.
• Φοράµε γάντια όταν χρησιµοποιούµε εργαλεία κηπουρικής.
• ∆εν αφήνουµε ποτέ εκτεθειµένα εργαλεία αλλά τα φυλάσσουµε σε ασφαλές σηµείο π.χ.
σε µια αποθήκη, ώστε να αποκλείσουµε την περίπτωση ατυχήµατος.
• Η χρήση πριονιών ή κλαδευτηριών δεν γίνεται ποτέ από µαθητές αλλά µόνο από
ενήλικους.
• Μετά το τέλος των εργασιών ακολουθεί καθαρισµός των χεριών.
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ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ
Σε µια από τις εκδροµές του σχολείου στην Αρχαία Αγορά, σε ένα δάσος, σε ένα πάρκο ή
ακόµα και από τα φυτά που βρίσκονται στην αυλή του σχολείου, οι µαθητές µπορούν να
συλλέξουν σπόρους µε σκοπό τη δηµιουργία φυτωρίου.
Για κάθε είδος υπάρχει µια συγκεκριµένη εποχή που είναι κατάλληλη για τη συλλογή των
σπόρων (όταν δηλαδή αυτοί είναι ώριµοι).
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια παραδείγµατα:
ΕΙ∆ΟΣ
Πεύκο
Κυπαρίσσι
Κουκουναριά
Αγριολούλουδα

ΕΠΟΧΗ
Ιούνιος
Τέλος καλοκαιριού
∆εκέµβριος έως Φεβρουάριο
Τέλος άνοιξης

Πρώτα απ’ όλα µαζέψτε σπόρους και καθαρίστε τους από διάφορα άχρηστα σώµατα π.χ.
χώµα, φύλλα, τµήµατα καρπών, πτερύγια. Γεµίστε τις ειδικές σακούλες που
χρησιµοποιούνται στα φυτώρια και που µπορείτε να προµηθευτείτε από το εµπόριο, µε
γόνιµο χώµα εµπλουτισµένο µε άµµο και χούµο.
Φυτέψτε από 1-2 σπόρους του ίδιου είδους σε αυτές τις σακούλες. Η πιο κατάλληλη εποχή
για το εγχείρηµα αυτό είναι το φθινόπωρο ή στις αρχές του χειµώνα.
Ποτίζετε τακτικά στην αρχή ώστε να διατηρείται το χώµα υγρό και να ευνοηθεί η φύτρωση.
Προσοχή στον τρόπο ποτίσµατος που πρέπει να γίνεται µε ήπια ροή και όχι µε υψηλή πίεση.
Ιδιαίτερα τακτικοί πρέπει να είµαστε µε το πότισµα κατά τη θερινή περίοδο φροντίζοντας να
είναι το φυτώριό µας πάντα υγρό γιατί αλλιώς υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να ξεραθούν τα
φυτά.
Σε λίγες µέρες θα δείτε τα νέα φυτά (αρτίφυτρα) να βλαστάνουν. Για να συντηρήσετε τα
νεαρά φυτά σας, θα πρέπει να τα φροντίζετε ποτίζοντάς τα και καθαρίζοντάς τα από
αγριόχορτα που πιθανόν θα βγουν.
Την επόµενη χρονιά θα είναι έτοιµα να µεταφυτευτούν στη µόνιµη θέση τους που µπορεί
να είναι στο χώρο του σχολείου, σε κάποιο κοντινό πάρκο ή ακόµα και σε κάποιο βουνό.
Επίσης µπορείτε να συνεργαστείτε και µε άλλα σχολεία της περιοχής και να τους
παραχωρήσετε µερικά φυτά.
ΠΩΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ;
Τα γνωστά σε όλους µας πεύκα είναι από τα µεσογειακά φυτά που παράγουν µεγάλο
αριθµό σπόρων, οι οποίοι βρίσκονται µέσα στα κουκουνάρια (κώνοι).
Για να βγάλουµε τους σπόρους µέσα από αυτά, ακολουθούµε την εξής τεχνική:
Συλλέγουµε τα κουκουνάρια τον Ιούνιο και τα τοποθετούµε σε ένα µεγάλο ταψί ή
αναλόγου σχήµατος κατασκευή. Βάζουµε το ταψί σε ένα σηµείο εκτεθειµένο στον ήλιο και
σε υψηλές θερµοκρασίες και τοποθετούµε στην πάνω επιφάνεια του µια λεπτή σίτα, ώστε
να µην είναι εύκολο σε έντοµα ή πουλιά να αρπάξουν σπόρους. Η θέρµανση και ξήρανση
θα οδηγήσει σε σταδιακό άνοιγµα των κουκουναριών.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθαρίζουµε τους σπόρους από πτερύγια, υπολείµµατα
κουκουναριού, χώµατα κ.α. και τους συλλέγουµε σε ένα κουτί. Το φθινόπωρο που
ακολουθεί τους φυτεύουµε. Αλλιώς µπορούµε να τους διατηρήσουµε έως και 5 χρόνια σε
ξηρό και δροσερό µέρος.
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8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί, έτσι και τα φυτά έχουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους
διάφορες ανάγκες. Με την επιλογή των µεσογειακών φυτών µειώνουµε κατά πολύ τις
ενέργειες συντήρησης, αφού τα φυτά αυτά είναι προσαρµοσµένα στις τοπικές
κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες. Παρόλα αυτά όµως κάποιες κινήσεις
απαιτούνται για τους εξής λόγους:
•

Ιδιαίτερα το πρώτο καλοκαίρι τα πολυετή φυτά, παρά την ανάπτυξη του ριζικού τους
συστήµατος, θα έχουν πρόβληµα εξεύρεσης νερού. Άρα, αν θέλουµε να µην έχουµε
µεγάλες απώλειες φυτών, πρέπει να τα ποτίζουµε αυτή την περίοδο.

•

Προσπαθούµε να πετύχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα σε χρόνο µικρότερο από αυτόν
που χρειάζονται τα φυσικά οικοσυστήµατα. Εποµένως, µε τις ενέργειές µας
επιταχύνουµε τις διεργασίες της φύσης.

•

Σε µερικές περιπτώσεις, το περιβάλλον είναι πιο αντίξοο απ’ ότι στα φυσικά
οικοσυστήµατα (π.χ. όταν χρησιµοποιούµε κάδους). Εποµένως, θα πρέπει να βοηθάµε
τα φυτά να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες (ξήρανση του χώµατος, περιορισµένο
έδαφος κ.α.)

Ας δούµε λοιπόν ποιες είναι οι ενέργειες εκείνες που θα πρέπει να κάνετε µε τους µαθητές
σας για να εξασφαλίσετε τη βιωσιµότητα του µικρού σας βιοτόπου.
ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΠΟΤΙΣΜΑ
Το νερό είναι απαραίτητο για τα φυτά, όπως είναι και για κάθε µορφή ζωής. Το χρειάζονται
για να επιτελέσουν ένα πλήθος βιολογικών λειτουργιών. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικές:
•

Είναι απαραίτητο, µαζί µε το διοξείδιο του άνθρακα και το ηλιακό φως, για τη
φωτοσύνθεση.

•

Καθώς εξατµίζεται από τα στόµατα των φύλλων µε τη διαπνοή, νέο νερό
προσλαµβάνεται από τις ρίζες. Το νερό αυτό περιέχει διάφορες διαλυµένες ουσίες και
έτσι τροφοδοτεί το φυτό µε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

•

Βοηθά στην παραγωγή και µετακίνηση βασικών οργανικών µορίων του φυτού, όπως
π.χ. ορµόνες, ένζυµα, υδατάνθρακες κ.α.

•

Συµβάλλει στη διαίρεση και αύξηση των κυττάρων και κατ’ επέκταση των ιστών του
φυτού (νέοι βλαστοί, ρίζες κ.α.).

Τα µεσογειακά είδη βρίσκουν το νερό που συγκρατείται στο έδαφος. Αν και έχουν
αναπτύξει ιδιαίτερους µηχανισµούς, ωστόσο έχουν και αυτά απώλειες λόγω της εξάτµισης
από τα φύλλα.
Το πότισµα που θα τους προσφέρουµε εµείς θα αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης, ειδικά
τα 2-3 πρώτα χρόνια µετά τη φύτευση, και ταυτόχρονα θα τα βοηθήσει να πετύχουν
ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης.
Εδώ θα διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις:
•

Μετά τη σπορά. Τα ποτίσµατα πρέπει να είναι πολύ συχνά σε περίπτωση που έχει γίνει
σπορά, ώστε να επιτευχθεί η φύτρωση και επιπλέον να αποτραπούν απώλειες από τα
έντοµα (τα µερµήγκια π.χ. δεν µπορούν να συλλέξουν σπόρους όταν το έδαφος είναι
υγρό).

•

Φυτά τα οποία είναι φυτεµένα κατευθείαν στο έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση το
πότισµα είναι απαραίτητο την πρώτη θερινή περίοδο µετά τη φύτευση (ΜάιοςΣεπτέµβριος).
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Η συχνότητα ποτίσµατος µπορεί να είναι µία φορά τη βδοµάδα. Για τα ποώδη η
συχνότητα πρέπει να είναι µεγαλύτερη γιατί σε αυτά οι ρίζες παραµένουν στην
επιφάνεια όπου παρατηρείται και µικρότερη εδαφική υγρασία.
•

Φυτά που είναι φυτεµένα σε κάδους. Εδώ οι συνθήκες είναι σαφώς δυσκολότερες γιατί
η εδαφική υγρασία είναι µηδαµινή. Έτσι τα ποτίσµατα πρέπει να γίνονται σχεδόν όλη
την περίοδο του έτους, µε µικρή συχνότητα το χειµώνα και αυξανόµενη καθώς
πλησιάζουµε προς το καλοκαίρι.

Υπολογίζοντας την υγρασία του εδάφους
Οι ανάγκες των φυτών εξαρτώνται από τις συνθήκες που επικρατούν. Όµως ένας γενικός
δείκτης για την ανάγκη ποτίσµατος είναι η ξηρότητα του εδάφους σε βάθος 10-25 εκ.
Αυτό µπορείτε πολύ εύκολα να το διαπιστώνετε µε τους µαθητές σας βυθίζοντας το
δάκτυλο µέσα στο χώµα σε αυτό το βάθος, οπότε καταλαβαίνετε αν υπάρχει η απαιτούµενη
υγρασία.
Ποιος όµως θα ποτίζει το καλοκαίρι;
Τίθεται βέβαια το ερώτηµα πώς µπορεί να γίνει το πότισµα το καλοκαίρι, όταν το σχολείο
είναι κλειστό. Εµείς µπορούµε να κάνουµε τις εξής προτάσεις:
•

Με τη χρήση συσκευής αυτόµατου ποτίσµατος. Η συσκευή αυτή µας επιτρέπει να
προγραµµατίζουµε πότε και πόσο θα διαρκέσει το πότισµα. Ταυτόχρονα η χρήση
σωληνώσεων αυτόµατου ποτίσµατος οδηγεί κατευθείαν το νερό στα φυτά. Η διαδικασία
αυτή έχει το πλεονέκτηµα της απόλυτης ακρίβειας και της σωστής εκµετάλλευσης του
νερού, µιας και µπορεί κάλλιστα να προγραµµατιστεί ώστε να δουλέψει τις νυκτερινές
ώρες, οπότε και υπάρχει µικρότερη εξάτµισή του. Το κόστος για µια τέτοια εγκατάσταση
ανέρχεται στις 15.000 δρχ. για τη συσκευή και 100-150 δρχ. περίπου για κάθε µέτρο
σωληνώσεων. Το µειονέκτηµα που εντοπίζουµε όµως είναι το γεγονός ότι, αν δεν
υπάρχει εποπτεία κατά περιόδους, µπορεί ένα τεχνικό λάθος να διακόψει το πότισµα.

•

Το προσωπικό συντήρησης του σχολείου (αν υπάρχει) ή και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα
µπορούσαν να αναλάβουν την εργασία αυτή. Εδώ βέβαια αποµακρύνεται η πιθανότητα
τεχνικού λάθους.

•

Οι ίδιοι οι µαθητές σε συνεργασία µε το σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. Σε µια τέτοια
περίπτωση, πρώτον δεν έχουµε καθόλου κόστος αλλά δεύτερον και κυριότερο έχουµε
µεγαλύτερη εµπλοκή των µαθητών στη διαδικασία ανάπτυξης των φυτών, γεγονός το
οποίο θα βοηθήσει στην ευαισθητοποίησή τους και στην ανάπτυξη αισθήµατος ευθύνης.

ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ
Στη φύση σίγουρα δεν υπάρχουν κλαδευτήρια και πριόνια. Υπάρχουν όµως κάποιοι
µηχανισµοί οι οποίοι οδηγούν το φυτό να απορρίψει κάποια κλαδιά. Ένας από αυτούς
προκαλείται όταν αναπτυχθεί πυκνή συγκόµµωση: το φως δεν µπορεί να φτάσει στα
χαµηλότερα µέρη του φυτού, µε αποτέλεσµα τα χαµηλά κλαδιά να νεκρώνονται και µοιραία
να αποβάλλονται.
Εµείς όµως θα προβούµε σε κλαδέµατα. Αυτό θα γίνει για να πετύχουµε καλύτερη και
ταχύτερη ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το επιθυµητό σχήµα και µέγεθος.
Αναλυτικότερα µε το κλάδεµα µπορούµε:
•

Να αποµακρύνουµε ξερά κλαδιά από το φυτό.
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•

Να πετύχουµε ταχύτερη ανάπτυξη κόβοντας π.χ. τα χαµηλότερα κλαδιά και οδηγώντας
το φυτό να αυξηθεί σε ύψος. Αντίστοιχα µπορούµε να ωθήσουµε ένα θάµνο (π.χ. αριά)
να αναπτυχθεί σε δενδρώδη µορφή.

•

Να περιορίσουµε το ύψος σε φυτά όταν αυτό είναι απαραίτητο π.χ. όταν περνούν από
πάνω καλώδια.

•

Να πετύχουµε µια αραίωση στα κλαδιά ώστε το φυτό να εκµεταλλεύεται καλύτερα το
ηλιακό φως και να διατηρείται σε πιο υγιή και ζωηρή κατάσταση.

Υπάρχουν φυτά που απαιτούν ελάχιστο κλάδεµα π.χ. κωνοφόρα, ενώ κάποια άλλα
µπορούµε να κλαδεύουµε συχνότερα π.χ. ελιά, κουτσουπιά.
Η εποχή του κλαδέµατος είναι γενικά η χειµερινή περίοδος, ώστε την άνοιξη να αρχίσουν
να «πετούν» από τους οφθαλµούς του φυτού τα νέα κλαδιά.

Σχήµα 9

Ο ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
Όταν η βλάστηση είναι πολύ πυκνή και ιδιαίτερα αν το έδαφος δεν είναι πολύ πλούσιο,
επιβάλλεται να γίνεται αραίωση. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε τα φυτά να µπορούν να
εκµεταλλεύονται καλύτερα το διαθέσιµο νερό, τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους αλλά και
την ηλιακή ακτινοβολία.
Οι αποστάσεις που θα τηρηθούν εξαρτώνται κυρίως από το είδος των φυτών. Γενικά όµως
µπορούµε να πούµε ότι θα πρέπει τα κλαδιά γειτονικών φυτών να µην είναι σε πολύ στενή
επαφή µεταξύ τους.
Επειδή το µέγεθος των φυτών αυξάνει µε το χρόνο, είναι λογικό κάποιες αραιώσεις να είναι
απαραίτητες µετά από κάποιο διάστηµα που µπορεί να ποικίλλει από 2-3 χρόνια για τους
θάµνους µέχρι τα 10 χρόνια για τα δέντρα.
ΑΣ ΞΕΒΟΤΑΝΙΣΟΥΜΕ
Ο ρόλος του ξεβοτανίσµατος είναι ανάλογος µε αυτόν των αραιώσεων. ∆ηλαδή
προσπαθούµε να µειώσουµε τον ανταγωνισµό που δέχονται τα φυτά µας από τα διάφορα
αγριόχορτα.
Τα αγριόχορτα βρίσκονται µε τη µορφή σπόρων µέσα στο χώµα. Κατά τη διάρκεια του
φθινοπώρου και του χειµώνα φυτρώνουν και στις αρχές της άνοιξης αυξάνονται µε
έντονους ρυθµούς, απορροφώντας από το έδαφος υγρασία και θρεπτικά συστατικά. Με
αυτόν τον τρόπο ανταγωνίζονται τα φυτά µας µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν αρνητικά την
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ανάπτυξή τους. Απαραίτητη λοιπόν είναι η διαδικασία αποµάκρυνσής τους, ειδικά γύρω από
τα νέα µας φυτά και σε ακτίνα περίπου 40 εκατοστών.
Η εργασία αυτή εκτελείται την άνοιξη και γίνεται χωρίς τη χρήση χηµικών προϊόντων αλλά
µε ένα απλό σκάψιµο γύρω από το φυτό και αποµάκρυνση των αγριόχορτων µε τα χέρια
(φορώντας πάντα τα γάντια κηπουρικής). Τα χηµικά ζιζανιοκτόνα τα οποία κυκλοφορούν
στο εµπόριο απορρίπτονται γιατί είναι ουσίες πολύ τοξικές, επικίνδυνες και για το
περιβάλλον αλλά και για την υγεία όσων ζουν στο χώρο αυτό.
Αντίστοιχη διαδικασία γίνεται και για την προστασία των ποωδών φυτών µας, µόνο που
τώρα η διαδικασία γίνεται νωρίς την άνοιξη, πριν τα αγριόχορτα ψηλώσουν και «πνίξουν»
τις πόες µας.
ΛΙΠΑΝΣΗ
Τα φυτά, όπως έχουµε ήδη πει, απορροφούν θρεπτικά συστατικά από το έδαφος. Στα
φυσικά οικοσυστήµατα ο εµπλουτισµός του εδάφους µε θρεπτικά συστατικά γίνεται µε την
αποσύνθεση των ίδιων των φυτών ή τµηµάτων τους (π.χ. φύλλων), τα οποία µετά τη
νέκρωση τους πέφτουν στο έδαφος.
Με ανάλογο λοιπόν τρόπο θα προσπαθήσουµε και εµείς να εµπλουτίσουµε το έδαφος από
τις απώλειες θρεπτικών συστατικών που θα προκαλέσουν τα φυτά που θα φυτέψουµε.
Ο οικολογικά καλύτερος τρόπος λίπανσης του εδάφους είναι η προσθήκη κοπριάς ή
κοµπόστ.
Τελικά τι είναι το κοµπόστ;
Κοµπόστ είναι το αποτέλεσµα
της αποσύνθεσης οργανικής
ύλης,
δηλαδή
διάσπασης
υλικών φυτικής ή ζωικής
προέλευσης.
Το
κοµπόστ
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
βελτίωση
των
εδαφών.
Βασίζεται στην αρχή της
ανακύκλωσης των θρεπτικών
ουσιών που βρίσκονται στους
νεκρούς φυτικούς ή ζωικούς
οργανισµούς ή σε προϊόντα
διαδικασία
αυτών.
Τη
αποσύνθεσης αναλαµβάνουν
οι
αποικοδοµητές,
κυρίως
µικροοργανισµοί
αλλά
και
αρθρόποδα και σκουλήκια που
βρίσκονται στο έδαφος.
Μπορούµε να κατασκευάσουµε κοµπόστ στο σχολείο;
Η απάντηση είναι θετική. Η κατασκευή του κοµπόστ είναι µια εύκολη και ανέξοδη
διαδικασία που µπορείτε να ξεκινήσετε µε τους µαθητές σας. Αποτελεί επίσης έναν πολύ
καλό τρόπο να εισαγάγετε τα παιδιά στην έννοια αλλά και στην πρακτική της ανακύκλωσης.
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Πού θα το φτιάξουµε;
Ο χώρος που θα φτιάξετε το κοµπόστ θα πρέπει να βρίσκεται κατά προτίµηση σε άµεση
επαφή µε το έδαφος. Επίσης πρέπει να υπάρχει κάποιες ώρες της ηµέρας ηλιακή έκθεση
αλλά όχι συνεχώς, ειδικά το καλοκαίρι, ώστε να µην στεγνώνει.
Ο σωρός ο οποίος θα δηµιουργηθεί δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε ύψος τα 1,2 µέτρα και σε
πλάτος τα 1,5 µέτρα. Το µήκος του µπορεί να καθορίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες και τις
δυνατότητές µας. Για να πετύχετε καλή αποστράγγιση, στο κάτω µέρος πρέπει να
τοποθετήσετε κατάλληλα υλικά, όπως χοντρά ξύλα σε παράλληλη διάταξη ή κάποιο ισχυρό
µεταλλικό πλέγµα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επαφής µε το έδαφος, τότε µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε ένα µεγάλο δοχείο 1Χ1,5 µ. ή και µικρότερο, στου οποίου τον πυθµένα
στρώνουµε χώµα σε ύψος 5-10 εκατοστά. Μέσα σε αυτό µπορεί να δηµιουργηθεί το
κοµπόστ, έχοντας όµως υπ’ όψιν ότι πρέπει να προσθέτετε συχνά ένα στρώµα χώµατος
µερικών εκατοστών.
Τι ρίχνουµε µέσα;
Οι ουσίες που µπορείτε να ρίξετε στο κοµπόστ πρέπει να είναι οργανικές και επεξεργάσιµες
από τους αποικοδοµητές. Αναλυτικά:
•

Υπολείµµατα φυτικής προέλευσης από την κουζίνα, φλούδια από φρούτα που
καταναλώνουν οι µαθητές, υπολείµµατα από καφέ ή τσάι τα οποία και αποτελούν µιας
πρώτης τάξεως τροφή για τους µικροοργανισµούς και τα σκουλήκια, τα οποία µε τη
σειρά τους βοηθούν τη χουµοποίηση. Μπορεί να γίνει και συνεννόηση µε το κυλικείο
του σχολείου, ώστε και από εκεί τα κατάλληλα προϊόντα να απορρίπτονται στο κοµπόστ.
Οι µαθητές µπορούν επίσης να φέρνουν τα αντίστοιχα προϊόντα από το σπίτι τους.

•

Χλωρή µάζα από ξεβοτανίσµατα ή κλαδέµατα του κήπου, φυλλώµατα από τα δέντρα,
εκτός από φύλλα βαλανιδιάς και καστανιάς τα οποία λόγω του µεγάλου χρόνου
αποσύνθεσής τους, πρέπει να αποθέτονται ξεχωριστά και µετά να προστίθενται στο
κοµπόστ, και άλλα ξερά υπολείµµατα του κήπου.

•

Μικρή ποσότητα ζωικής κοπριάς µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ώστε να προσφέρει
επιπλέον άζωτο στο κοµπόστ.

•

Επίσης µπορείτε να προσθέσετε µερικά σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται στο εµπόριο
(π.χ. Φερτοζάν) και τα οποία περιέχουν µικροοργανισµούς σε κατάσταση
παρατεταµένης νάρκης. Όταν οι οργανισµοί αυτοί βρεθούν σε συνθήκες υγρασίας µέσα
στο κοµπόστ, τότε ενεργοποιούνται και επιταχύνουν τη χουµοποίηση (αποσύνθεση) των
ουσιών.

•

Αν θέλετε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και πριονίδι ή µικρά κοµµατάκια εφηµερίδας,
ειδικά αν επιδιώκετε την αύξηση της αναλογίας του άνθρακα, και αυτό γιατί τα υλικά
αυτά περιέχουν κυρίως άνθρακα που είναι τόσο απαραίτητος για την ανάπτυξη των
φυτών.

Προσοχή! Το κοµπόστ δεν είναι σκουπιδότοπος. Έτσι δεν πρέπει να ρίχνονται σε αυτό
αποφάγια της κουζίνας ζωικής προέλευσης π.χ. κρέατα, κόκαλα, εντόσθια, τυροκοµικά
προϊόντα, γιατί τότε υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης δυσάρεστων οσµών. Φυτικά προϊόντα
που έχουν µεγάλες ποσότητες φυτοφαρµάκων ή άλλων τοξικών ουσιών επίσης πρέπει να
αποφεύγονται.
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουµε;
• Επίστρωση µε χώµα. Για να πετύχετε ταχύτερη χουµοποίηση θα πρέπει να ρίχνετε ένα
στρώµα χώµατος ύψους µερικών εκατοστών για κάθε 20-30 εκατοστά ύψους οργανικού
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υλικού. Αυτό θα δηµιουργήσει καλύτερες συνθήκες επιβίωσης στους επιθυµητούς
οργανισµούς.
• Αερισµός του κοµπόστ. Αυτός είναι βασικός παράγοντας ώστε να µην αναπτύσσονται
αναερόβιοι µικροοργανισµοί (αυτοί εµφανίζονται όταν δεν υπάρχει οξυγόνο). Το
αρνητικό που προκαλούν οι αναερόβιοι οργανισµοί είναι ότι προκαλούν δυσοσµία.
Αντίθετα ένα κοµπόστ σωστά φτιαγµένο έχει τη µυρωδιά του δασικού χώµατος. Για να
πετύχετε σωστό αερισµό πρέπει κατά διαστήµατα (ένα-δυο µήνες) να ανακατεύετε το
κοµπόστ από το κέντρο προς την περιφέρεια και αντιστρόφως.
• Υγρασία του κοµπόστ. Η ξηρασία είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη
µικροοργανισµών. Πρέπει λοιπόν να διατηρείται υγρό, αλλά όχι λασπωµένο γιατί τότε θα
υπάρξει πάλι δυσοσµία λόγω της παρεµπόδισης του οξυγόνου να διεισδύσει στο
εσωτερικό.
• Θερµοκρασία του κοµπόστ. Η υψηλή θερµοκρασία επιταχύνει τη διαδικασία
χουµοποίησης. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπ όψιν στην επιλογή του σηµείου δηµιουργίας
του κοµπόστ.
• Οξύτητα του κοµπόστ. Έχει αποδειχθεί ότι οι µικροοργανισµοί της κοπριάς
αναπτύσσονται καλύτερα σε µια µέση οξύτητα (pH 5,5-7,5). Αν λοιπόν γίνει πολύ όξινο
µπορείτε να επέµβετε, προσθέτοντας µικρές δόσεις από ασβέστιο. Αυτό το ασβέστιο
(CaO) το βρίσκετε στο εµπόριο µε τη µορφή λεπτής άσπρης σκόνης ή ψιλού χαλικιού µε
το οποίο πασπαλίζετε το κόµπο κοµπόστ στ.
Ε∆ΑΦΟΚΑΛΥΨΗ
Με τον όρο εδαφοκάλυψη, όπως λέει και η λέξη, αναφερόµαστε στην κάλυψη του
εδάφους. Η κάλυψη αυτή µπορεί να γίνει µε διάφορα υλικά που θα αναπτυχθούν παρακάτω
και η οποία µπορεί να προσφέρει µια σειρά πλεονεκτηµάτων, όπως:
•

Προστατεύει το έδαφος από την ξήρανση, δρώντας ως κάλυµµα και µονωτικό στρώµα.
Το πλεονέκτηµα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα το καλοκαίρι όπου η έντονη
ακτινοβολία και οι υψηλές θερµοκρασίες οδηγούν το έδαφος σε ξήρανση.

•

Βοηθά στον εµπλουτισµό του εδάφους µε οργανικό υλικό.

•

Προσελκύει διάφορα ωφέλιµα έντοµα.

•

Ευνοεί την παρουσία µικροοργανισµών.

Η εδαφοκάλυψη µπορεί να γίνει µε την εναπόθεση κοµπόστ, άχυρου, ξερών φύλλων,
πριονιδιών, ροκανιδιών ή ακόµα και χαρτιού το οποίο όµως προηγουµένως έχει κοπεί σε
µικρά κοµµάτια και έχει βραχεί.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Κατά τη φάση της ανάπτυξης των φυτών µπορείτε να οργανώσετε µε τους µαθητές σας µια
σειρά από δραστηριότητες. Έτσι θα παρατηρήσουν από κοντά τις λειτουργίες τους ενώ
παράλληλα θα µυηθούν µε τον πιο άµεσο τρόπο στο µυστηριώδη κόσµο του φυτικού
βασιλείου. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν είναι ενδεικτικές και θα µπορούσαν να
εµπλουτιστούν µε άλλες ιδέες.
•

Τοποθετήστε πλαστικοποιηµένα ταµπελάκια στα φυτά
τους (κοινό και λατινικό).

που να αναγράφουν το όνοµα

•

Παρατηρήστε από ποια µέρη αναπτύσσεται περισσότερο το φυτό (από την κορφή, τα
πλάγια ή τη βάση του;) Ακόµα προσέξτε αν τα νέα κλαδιά ή τα άνθη του βλασταίνουν
από οποιοδήποτε σηµείο των κλαδιών ή εµφανίζονται µόνο στα σηµεία των οφθαλµών.
Οι παρατηρήσεις αυτές είναι πιο εύκολο να γίνουν την άνοιξη ή το φθινόπωρο.
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•

Στο χώρο σας θα υπάρχουν και φυλλοβόλα φυτά. Προσέξτε ποιο µήνα αρχίζουν να
ρίχνουν τα φύλλα τους. Μήπως υπάρχουν και κάποια φυτά που αντί για το φθινόπωρο
αποβάλλουν τα φύλλα τους την άνοιξη; Συσχετίστε την εποχή της φυλλόπτωσης µε τα
καιρικά φαινόµενα. Αντίστοιχα ποιο µήνα εµφανίζονται τα νέα φύλλα; Μήπως σε
ορισµένα από αυτά πρώτα εµφανίζονται τα άνθη και µετά τα νέα φύλλα;

•

Μετρήστε το ρυθµό ανάπτυξής τους. Κάθε µήνα µετράτε το ύψος των φυτών και
συγκρίνετέ το µε την προηγούµενη µέτρηση. Κάντε πάλι συσχετισµό µε την εποχή του
έτους. Σε δενδρώδη είδη µπορείτε να µετράτε και την περίµετρο των κορµών τους αλλά
αραιότερα από ότι το ύψος (δυο-τρεις φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς).
Με τις µετρήσεις που θα πάρετε µπορείτε να κατασκευάσετε ένα διάγραµµα ανάπτυξής
τους σε συνάρτηση µε το χρόνο.

•

Παρατηρήστε τη µεταβολή του φλοιού, κυρίως των δέντρων, µε την πάροδο του
χρόνου. (Επειδή οι αλλαγές αυτές γίνονται πολύ αργά, θα γίνουν ορατές µετά την
πάροδο κάποιων ετών). Παρατηρήστε ότι όταν τα δέντρα είναι νεαρά, οι κορµοί τους
καλύπτονται από µια λεπτή επιδερµίδα, η οποία όµως µε τα χρόνια µετατρέπεται σε
ξυλώδη φλοιό.

•

Συγκρίνετε το χρώµα στους νέους βλαστούς, οι οποίοι αναπτύσσονται το φθινόπωρο ή
την άνοιξη, µε το χρώµα των παλαιότερων. Θα τους βρείτε αρκετά πιο ανοιχτόχρωµους.

•

Εντοπίστε περιπτώσεις όπου τα φυτά αναπτύσσονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
στρέφονται προς το φως (φαινόµενα φωτοτακτισµού). Σε µερικές περιπτώσεις το
φαινόµενο αυτό µπορεί να είναι αρκετά έντονο, µε αποτέλεσµα το φυτό να παρουσιάζει
µια σαφή κλίση προς τη µεριά που υπάρχει εντονότερο φως και δεν εµφανίζει τη
γνωστή κατακόρυφη µορφή.

•

Ανάλογες περιπτώσεις µπορούµε να έχουµε και εξ αιτίας του ανέµου. Είναι συνηθισµένο
το φαινόµενο ειδικά για τα δέντρα, να παρουσιάζουν κλίση κατά τη φορά του ανέµου
που επικρατεί (κυρίως του βοριά για την Αττική).

•

Μπορεί να γίνει εκτίµηση της ανάγκης των φυτών σε φως, για να πραγµατοποιήσουν τη
φωτοσύνθεση (που είναι η βασική βιοχηµική τους αντίδραση) µε την εξής απλή
διαδικασία: Σκεπάζουµε µέρος ενός κλαδιού µε αλουµινόχαρτο ώστε να µην υπάρχει
δυνατότητα φωτισµού του. Θα παρατηρήσουµε ότι σε λίγες µέρες αυτό θα κιτρινίσει
ενώ το υπόλοιπο µέρος του φυτού θα παραµείνει πράσινο.

•

Ψάξτε για παραδοσιακές χρήσεις των φυτών και εφαρµόστε τις στην πράξη (π.χ.
φτιάξτε τσάι από αρωµατικά φυτά, κοµπρέσες από χαµοµήλι για τον πυρετό κλπ.).

•

Αναζητήστε λογοτεχνικά κείµενα που αναφέρονται στα φυτά σας.

•

Προχωρήστε στην υιοθέτηση φυτών από τα παιδιά.
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9. ΠΑΝΙ∆Α
Με τον όρο πανίδα αναφερόµαστε στο σύνολο των ζωικών οργανισµών που µπορούµε να
συναντήσουµε σε ένα οικοσύστηµα. Ο ρόλος τους στην ισορροπηµένη λειτουργία του
οικοσυστήµατος είναι σηµαντικός. Ενδεικτικά θα αναφέρουµε κάποια παραδείγµατα:
•

Πολλά έντοµα π.χ. µέλισσες, πεταλούδες κ.α. βοηθούν στην αναπαραγωγή των φυτών
συµµετέχοντας σε µηχανισµούς, όπως είναι η επικονίαση (δηλ. η µεταφορά της γύρης
από άνθος σε άνθος).

•

Άλλα πάλι έντοµα µπορεί να είναι φυσικοί εχθροί κάποιων παρασίτων, όπως για
παράδειγµα η γνωστή µας πασχαλίτσα η οποία εξολοθρεύει τις αφίδες (ψείρες των
φυτών, µελίγκρα) που αποµυζούν τους χυµούς των φυτών και µπορούν να τους
µεταδώσουν ιώσεις.

•

Η ορνιθοπανίδα επίσης συµβάλλει στην ισορροπία του οικοσυστήµατος. Ορισµένα
πουλιά µε τη διατροφή τους κρατούν σε χαµηλά επίπεδα τους πληθυσµούς των
εντόµων εµποδίζοντας την υπεραύξησή τους. Ένα παράδειγµα είναι τα χελιδόνια που τα
βλέπουµε το καλοκαίρι αεικίνητα να πετούν συνεχώς κυνηγώντας µύγες, κουνούπια ή
άλλα έντοµα. Άλλα πάλι πουλιά, όπως οι κουκουβάγιες ρυθµίζουν τους πληθυσµούς των
τρωκτικών.

•

∆εν είναι µικρότερη η σηµασία των πουλιών στην εξάπλωση της βλάστησης. Κάποια από
αυτά τρώνε καρπούς και µεταφέρουν έτσι τους σπόρους µε τις κουτσουλιές τους σε
µεγάλες αποστάσεις.

•

Ζώα που ζουν στο έδαφος όπως οι γαιοσκώληκες, παίζουν µεγάλο ρόλο στη βελτίωση
του εδάφους και κατ’ επέκταση στην καλή λειτουργία των φυτών. Αναµοχλεύουν το
έδαφος, ανοίγουν στοές που µπορούν να φτάνουν και τα 2 µέτρα βάθος, µέσα από τις
οποίες µπορεί να µεταφερθεί το νερό, το οξυγόνο, αλλά και οι ίδιες οι ρίζες προς
βαθύτερα στρώµατα. Για να έχετε στον κήπο σας αυτούς τους πολύτιµους συνεργάτες
πρέπει να φροντίζετε ώστε να υπάρχει οργανική ουσία στο χώµα, σχετική υγρασία κάτω
από την εδαφοκάλυψη και απουσία χηµικών τοξικών ουσιών.

•

Ταυτόχρονα µεταβολίζουν την οργανική φυτική ύλη σε χούµο (δηλαδή απλές οργανικές
ενώσεις αξιοποιήσιµες από τα φυτά) και βοηθούν στην ανάπτυξη µικροοργανισµών που
είναι απαραίτητοι για την αποικοδόµηση.

•

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε την αισθητική αξία της πανίδας σε ένα βιότοπο. Ένας
κήπος µε πεταλούδες αποτελεί µια πολύ όµορφη εικόνα ταυτισµένη µε την άνοιξη ενώ
τα πουλιά µε τη χάρη του πετάγµατός τους και το κελάηδισµά τους οµορφαίνουν τις
στιγµές µας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ
Τα έντοµα βρίσκονται παντού σε ένα βιότοπο. Μπορείτε λοιπόν να τα παρατηρήσετε µε τους
µαθητές σας χρησιµοποιώντας ένα µεγεθυντικό φακό ή ακόµα καλύτερα ένα στερεοσκόπιο.
Ψάξτε για έντοµα πάνω σε κορµούς δέντρων, στα φύλλα τους, σε φωλιές πάνω στα κλαδιά,
στο χώµα, κάτω από πέτρες. Πόσα έντοµα βρήκατε στο έδαφος σε ακτίνα 40εκ και βάθος
10εκ; Πόσα έντοµα βρήκατε πάνω σε ένα θάµνο; Τα παρακάτω σχέδια µπορούν να
βοηθήσουν τους µαθητές να προχωρήσουν σε µια πρώτη αναγνώριση κάποιων εντόµων.
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Σχήµα 11

Η ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΙΟΣΚΩΛΗΚΑ
Αυτό το τόσο χρήσιµο ζώο επιτελεί µια σηµαντική διεργασία µέσα στο έδαφος. Με τη
δραστηριότητα αυτή θα µπορέσουµε να ανακαλύψουµε τη δράση του.
Πάρτε δυο ίδια γυάλινα δοχεία χωρητικότητας περίπου ενός λίτρου. Ρίξτε ως τη µέση άµµο
και συµπληρώστε το υπόλοιπο µισό µε γόνιµο χώµα πλούσιο σε οργανικά υλικά.
Συλλέξτε µε τη βοήθεια ενός σκληρού χαρτιού δυο γαιοσκώληκες. Θα τους βρείτε σε υγρά
εδάφη, πλούσια σε οργανική ύλη. Στο ένα δοχείο βάλτε και τους δυο γαιοσκώληκες ενώ
στο άλλο κανέναν.
∆ιατηρήστε και τα δυο δοχεία εξίσου υγρά. Επιπλέον και στα δυο συµπληρώνετε περιοδικά
λίγη οργανική ύλη (κοµπόστ ή άλλα φυτικά υλικά σε αποσύνθεση).
Μετά από λίγο καιρό θα διαπιστώσετε ότι στο δοχείο µε τους γαιοσκώληκες τα στρώµατα
από χώµα και άµµο θα έχουν ανακατευτεί. Επί πλέον θα έχει αλλάξει το χρώµα εξαιτίας των
αργιλοχουµικών ουσιών που θα προκύψουν ως αποτέλεσµα κάποιων χηµικών µεταβολών
που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα στη δράση αυτών των ζώων.
ΚΑΝΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ
Οι φτερωτοί επισκέπτες εµφανίζονται συχνά σε µέρη που υπάρχει βλάστηση. Ο καλύτερος
τρόπος για να τους παρατηρήσει κανείς είναι χρησιµοποιώντας κιάλια. Καλό θα ήταν να
υπάρχει και ένας οδηγός πουλιών που θα βοηθήσει στην αναγνώρισή τους ενώ όταν τα
παρατηρείτε είναι χρήσιµο να σηµειώνετε σε ένα σηµειωµατάριο τα εξής στοιχεία:
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Ηµεροµηνία
Σηµείο στο οποίο παρατηρήθηκε το πουλί.
Μέγεθος (αν έχει µέγεθος π.χ. περιστεριού, σπουργιτιού κ.α.)
Χρώµα (στα φτερά, στο κεφάλι, στο ράµφος, στην ουρά.)
Σχήµα ράµφους.
Φωνή (αν ακούγεται σαν «τσικ-τσικ» ή «κρα-κρα» ή «τι-τι-τι» κ.λ.π.)
Οι µαθητές µπορούν να ζωγραφίσουν τα πουλιά που παρατήρησαν µε τη βοήθεια των
σηµειώσεων που θα έχουν κρατήσει.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΦΩΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
Για να προσελκύσετε την ορνιθοπανίδα στο χώρο του σχολείου, µπορείτε να κατασκευάσετε
ταΐστρες, ποτίστρες ή ακόµα και φωλιές.
Ταΐστρες
Μπορούν να φτιαχτούν από ένα απλό ρηχό ξύλινο κουτί ανοικτό από πάνω. Μπορείτε είτε
να κρεµάσετε το κουτί αυτό από ένα κλαδί είτε να το καρφώσετε σε έναν πάσαλο ύψους
τουλάχιστον 1,5 µέτρα ώστε να εµποδίζεται η πρόσβαση σε διάφορα σαρκοφάγα ζώα π.χ.
γάτες (σχήµα 12α,β).
Μπορείτε να αγοράσετε τροφή πουλιών που κυκλοφορεί στο εµπόριο (κεχρί-καναβούρι), ή
να βάλετε σπόρους (σουσάµι, ανάλατο πασατέµπο, ηλιόσπορο κλπ) και κοµµάτια φρούτων
(µήλα, σύκα, αχλάδια κλπ). Πρέπει να αλλάζετε το είδος της τροφής κατά περιόδους. Και
αυτό γιατί πολλά πουλιά συνηθίζουν ένα είδος τροφής, µε αποτέλεσµα να εξαρτώνται
πλέον αποκλειστικά από αυτό.
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Στο ίδιο κουτί µπορείτε να βάλετε µια ποτίστρα ώστε τα πουλιά να µπορούν να πιούν νερό
ή και να πλυθούν. Ακόµα, στο κάτω µέρος µπορούµε να κρεµάσουµε, όπως φαίνεται στο
σχήµα, ξηρούς καρπούς (π.χ. αράπικα φιστίκια) ή µισή καρύδα. Έτσι µπορούµε να
προσελκύσουµε κάποια συγκεκριµένα πουλιά, όπως οι παπαδίτσες.
Φωλιές
Μπορείτε να φτιάξετε
µια φωλιά από µια
ξύλινη
σανίδα
εύκολα και ανέξοδα,
σύµφωνα
µε
το
σχέδιο
και
τις
διαστάσεις
που
δίνονται στο σχέδιο
που
ακολουθεί
(σχήµα 13 α,β).

Αφού την κατασκευάσετε, τοποθετήστε την σε
σηµείο απρόσιτο στα σαρκοφάγα. Ιδανικό
σηµείο θα ήταν πάνω σε ένα δέντρο ή σε ένα
τοίχο (Σχήµα 14).
Επίσης µπορείτε να τοποθετήσετε ανάµεσα σε
θάµνους ή πυκνά αναρριχώµενα φυτά πήλινα
δοχεία (π.χ. γλάστρες) τρυπηµένα ώστε να
φεύγουν τα νερά της βροχής. Τα δοχεία αυτά
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µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης για φωλιά από συγκεκριµένα είδη πουλιών.
Προσοχή! Όταν βρείτε µια φωλιά µην την προσεγγίσετε ούτε φυσικά να αγγίξετε αυγά ή
νεοσσούς γιατί τότε υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εγκαταλειφθεί από τα πουλιά.
Χελιδονοφωλιές1
Θα χρειασθείτε περίπου ένα κιλό πηλό για κάθε φωλιά.
Αν θέλετε µαζί µε τον πηλό µπορείτε να ανακατέψετε, ως συνδετικό υλικό µικρά
κοµµατάκια ξερού χόρτου όπως ακριβώς κάνουν και τα χελιδόνια.
Η κατασκευή µας θα έχει περίπου το σχήµα µισής κούπας µε µέγιστη διάµετρο 20 εκατοστά
και πάχος 1,5-2 εκατοστά.
Η φωλιά θα κατασκευαστεί πιο εύκολα εάν δουλέψουµε στη γωνία δυο κάθετων µεταξύ
τους επιφανειών. Για παράδειγµα, µπορούµε να καρφώσουµε κάθετα δυο σανιδάκια
πλάτους 15 εκατοστών και µήκους 20 εκατοστών. ∆ιπλώνετε το έντυπο (Παράρτηµα V) στη
µέση µέχρι να σχηµατιστεί ορθή γωνία και το τοποθετείτε στις επιφάνειες που θα
δουλέψετε.
Παίρνετε κοµµάτια πηλού σε µέγεθος ροδάκινου και πλάθετε χοντρά µακαρόνια πάχους 2
εκατοστών περίπου.
Τοποθετήστε το πρώτο «µακαρόνι» πάνω στο ηµικύκλιο που υποδεικνύεται ως «ΒΑΣΗ».
Τοποθετήστε το δεύτερο µακαρόνι πάνω στο πρώτο, αλλά λίγο πιο µέσα ώστε να αρχίσει να
κλείνει η φωλιά. Ενώστε τα δυο κοµµάτια µεταξύ τους σπρώχνοντας µε τα δάχτυλα τον
πηλό στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά της φωλιάς.
Συνεχίστε µε τον ίδιο τρόπο έως ότου ετοιµαστεί ολόκληρη η φωλιά.
Στο τέλος αφήστε µια οπή σε σχήµα µισής έλλειψης, µε διαστάσεις 7Χ2,5 εκατοστά. Αυτή
θα χρησιµοποιήσουν τα χελιδόνια ως είσοδο.
Με δάχτυλα, κλειδί ή άλλο εργαλείο, επεξεργαζόµαστε την εξωτερική επιφάνεια ώστε να
µοιάζει πιο φυσική.
Τοποθετήστε τη φωλιά σε ένα σκιερό µέρος για να στεγνώσει σιγά-σιγά όσες µέρες
χρειαστεί. ∆ε χρειάζεται ψήσιµο.
Όταν η φωλιά στεγνώσει, θα είναι έτοιµη να τοποθετηθεί στην τελική της θέση, κάτω από
ένα µπαλκόνι ή στον εξωτερικό τοίχο ενός σπιτιού. Πρέπει να είναι προφυλαγµένη από
έντονες καιρικές συνθήκες καθώς και από ανθρώπους ή ζώα που θα µπορούσαν να κάνουν
κακό. ∆εν πρέπει να πέφτει νερό επάνω της. Απαραίτητο είναι επίσης να µην υπάρχουν
εµπόδια π.χ. δέντρα σε απόσταση αρκετών µέτρων από τη φωλιά.

1

Η τεχνική κατασκευής χελιδονοφωλιάς παραχωρήθηκε από την ΕΟΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ;
Τα µεσογειακά φυτά, όπως και οποιαδήποτε άλλα φυτά, µπορούµε να τα κατατάξουµε:
Ανάλογα µε το µέγεθος σε
•

∆έντρα: φυτά µε ξυλώδη κορµό, στα οποία τα κλαδιά εµφανίζονται από ένα ύψος και
πάνω όταν το φυτό είναι ώριµο.

•

Θάµνους: φυτά µε ξυλώδη κορµό στα οποία τα κλαδιά εµφανίζονται από τη βάση του
κορµού.

•

Πόες: φυτά µε µαλακά και εύθραυστα όλα τα µέρη του, τα οποία φυσικά δεν είναι
ξυλώδη.

•

Φρύγανα: Χαµηλοί σκληρόφυλλοι θάµνοι ή πόες, µε ξηλώδη βλαστό και εύθραυστα
στελέχη και κλαδιά. Εµφανίζουν πολύ µεγάλη αντοχή στην ξηρασία.

Βέβαια η διάκριση µεταξύ δέντρων και θάµνων δεν είναι πάντα ορατή και αυτό γιατί
ορισµένα είδη µπορούν να εξελιχθούν σε δέντρα ή θάµνους σε συνάρτηση µε κάποιους
εξωτερικούς παράγοντες, όπως το κατάλληλο κλάδεµα, η βόσκηση, η γονιµότητα του
εδάφους. Έτσι υπάρχουν είδη που ενώ κανονικά τα συναντάµε σε θαµνώδη µορφή,
µπορούν να εξελιχθούν σε δέντρα ύψους πάνω από 5 µέτρα π.χ. αριά, πουρνάρι, χαρουπιά,
τσικουδιά κ.α.
Ανάλογα µε τη φυλλόπτωση ή όχι των φύλλων, σε:
•

Αειθαλή: φυτά που διατηρούν τα φύλλα τους όλη την περίοδο του έτους π.χ. πεύκα,
ελιές, χαρουπιές.

•

Φυλλοβόλα: φυτά που ρίχνουν τα φύλλα τους κάποια περίοδο του έτους π.χ.
αµυγδαλιά, κουτσουπιά, πλάτανος.

Στα µεσογειακά είδη, επειδή η δυσµενής περίοδος της ξηρασίας είναι το καλοκαίρι,
µπορούµε να συναντήσουµε (εκτός από είδη τα οποία ρίχνουν τα φύλλα τους το χειµώνα)
και κάποια άλλα τα οποία τα ρίχνουν το καλοκαίρι π.χ. µηδική.
Ανάλογα µε το χρόνο επιβίωσης
•

Μονοετή: φυτά τα οποία ζουν ένα έτος και στο τέλος της άνοιξης ξεραίνονται
περνώντας την καλοκαιρινή περίοδο µε τη µορφή σπόρων. Πολλά από τα φυτά αυτά
παρουσιάζουν µια έντονη ανθοφορία την άνοιξη. Είναι τα γνωστά µας αγριολούλουδα.

•

Πολυετή: φυτά τα οποία ζουν πάνω από ένα έτος. Μερικά από αυτά είναι εξαιρετικά
µακρόβια ξεπερνώντας ακόµα και τα 1000 χρόνια ζωής π.χ. ελιά, πλάτανος.

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις τους σε φως
•

Φωτόφιλα: φυτά που έχουν µεγάλες απαιτήσεις σε φως π.χ. κουκουναριά, χαρουπιά,
πεύκα.

•

Σκιόφιλα: φυτά τα οποία µπορούν να αναπτυχθούν και σε συνθήκες µειωµένου
φωτισµού π.χ. κισσός. Κάποια από αυτά µπορούν να αναπτυχθούν και στη σκιά των
άλλων δέντρων διαµορφώνοντας τον υπόροφο.

Ανάλογα µε την υγρασία που προτιµούν
•

Ξηρόφιλα: τα περισσότερα µεσογειακά είδη είναι προσαρµοσµένα να επιβιώνουν σε
συνθήκες ξηρασίας. Υπάρχουν όµως και κάποια άλλα, τα
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•

Υγρόφιλα, τα οποία έχουν άµεση εξάρτηση µε την παρουσία νερού, γλυκού ή αλµυρού
π.χ. πλάτανος, αλµυρίκι.

Ανάλογα µε την ποιότητα του εδάφους
Ορισµένα είδη προτιµούν χαλαρά αµµώδη εδάφη, όπως η κουκουναριά, ενώ συγγενικά της
είδη, όπως το κοινό πεύκο, µπορεί και επιβιώνει και σε συµπαγή ή πετρώδη εδάφη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
TI EINAI TO pH
To pH είναι η µέτρηση της οξύτητας ενός διαλύµατος. Μας δείχνει δηλαδή πόσο όξινο ή
αλκαλικό είναι ένα διάλυµα. Παίρνει τιµές από 1 έως 14. Από την τιµή 7 και κάτω ένα
διάλυµα χαρακτηρίζεται όξινο ενώ από το 7 και πάνω αλκαλικό. Στην πραγµατικότητα η
κλίµακα αυτή µετρά τη συγκέντρωση των ιόντων του υδρογόνου που µπορεί να υπάρχει σε
ένα υδατικό διάλυµα. Όσο πιο όξινο είναι αυτό τόσο περισσότερα ιόντα υδρογόνου
υπάρχουν. Αντίστοιχα, όταν η τιµή pΗ είναι 7-14, τότε υπερισχύουν τα ιόντα υδροξυλίου
και όσο πλησιάζουµε την τιµή 14, τόσο πιο αλκαλικό χαρακτηρίζεται το διάλυµά µας.
Όταν το pΗ είναι ακριβώς 7, τότε λέµε ότι το διάλυµα είναι ουδέτερο και υπάρχει µια
πλήρης ισορροπία µεταξύ των ιόντων υδρογόνου και ιόντων υδροξυλίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
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