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∆Ô ¤ÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È 75% ·ﬁ Ùo ∂˘Úˆ·˚Îﬁ ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·ﬁ ∂?ÓÈÎÔ‡˜ ¶ﬁÚÔ˘˜

Œ¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ˙Ô‡ÌÂ Î·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ æËÏÔÚÂ›ÙË, ÛÂ ¤Ó· ÙﬁÔ ﬁÔ˘, Ì¤Û· ·ﬁ Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÙÔ›· ·ﬁ ¤ÙÚ·, ·Ó·‚Ï‡˙ÂÈ ÌÈ·
·›ÛÙÂ˘ÙË ÔÈÎÈÏ›· ˙ˆ‹˜.
¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ Ï·ÁÈ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ÎÔÚÊ¤˜ ÙÔ˘ æËÏÔÚÂ›ÙË ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ Ù· ˙Ò· Î·È
Ù· Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘ÌÂ Î·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ.
¶·Ó›‰· Î·È ¯ÏˆÚ›‰· ÁÓˆÛÙ‹ ÛÂ ﬁÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Â›‰Ë ÂÓ‰ËÌÈÎ¿ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ Î·È ÙÔ˘ æËÏÔÚÂ›ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔÓ ÔÏ‡ÌÔÚÊÔ ·˘ÙﬁÓ ÙﬁÔ.
∫¿ıÂ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ì¿˜ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔÓ ·Ú¯¤ÁÔÓÔ Ì‡ıÔ ÙË˜ ∞Ì¿ÏıÂÈ·˜, ÙË˜ ·›Á·˜-ÙÚÔÊÔ‡ ÙÔ˘ ¢›·, Ô˘ ·ﬁ ÙÔ Û·ÛÌ¤ÓÔ Î¤Ú·Ùﬁ ÙË˜ ÍÂË‰¿ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÊıÔÓ›· ÙË˜ º‡ÛË˜.
ŸÏ· ·˘Ù¿ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
«™ÙË˜ ∞Ì¿ÏıÂÈ·˜ ÙË ÁË
¯ÚÒÌ·, ¿ÚˆÌ·, ˙ˆ‹»,
ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÂÓ‰ËÌÈÛÌﬁ ÛÙÔÓ
æËÏÔÚÂ›ÙË Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜.
¶ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙË º‡ÛË Î·È Ó· ÙËÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ,
Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ú·ÙËÚÂ›. ŒÙÛÈ ÔÏÏ¿ Ê‡ÏÏ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔﬁ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÌÂıﬁ‰Ô˘˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË˜,
ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÙË˜ º‡ÛË˜ ÙÔ˘ æËÏÔÚÂ›ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÛÔ˘ ÙﬁÔ˘.
À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Ê‡ÏÏ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÊˆÙ›ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ·Í›· ÙË˜ µÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ó‹ÙË.
À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È· Î·È ·ÎÚÔÛÙÈ¯›‰Â˜ ÁÈ·Ù›. . . Ë ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË
ÚÒÙ· ·ã ﬁÏ·.
£· Â›Ì·ÛÙÂ ÔÏ‡ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÂÌÂ›˜ Î·È ÔÈ ∏ƒø∂™ Ì·˜,
·Ó ·˘Ùﬁ ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ
ÛÔ˘ Ê·ÓÂ› ¯Ú‹ÛÈÌÔ.

∏ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ √Ì¿‰·
ÙÔ˘ ∫¶∂ ∞ÓˆÁÂ›ˆÓ

Ÿ,ÙÈ ﬁÌÔÚÊÔ ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ Ì·˜.
™·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ :

Μοναχικός, περήφανος και επιβλητικότατος.
Ο γενειοφόρος γυπαετός, ενδηµικό πλέον της Κρήτης,
µιας και έχει εξαφανιστεί από κάθε άλλο µέρος της Ελλάδας.
Γνωστός και ως º∞¡√Àƒ∏™.

Kretania psylorita,
η ενδηµική πεταλούδα του Ψηλορείτη.
Μικρή κοµψή και µοναδική!
Γνωστή και ως ƒπ∆∞ Ë æ∏§√ƒ∂π∆∞.

Το ζώο φάντασµα του Ψηλορείτη,
που για χρόνια θεωρούταν εξαφανισµένο,
ο αγριόγατος ή πιο σωστά φουρόγατος,
ενδηµικό των κρητικών ορέων.
Γνωστός και ως ∂Àƒπ¶π¢∏™!

∂›Ó·È ÔÈ ∏ƒø∂™ Ì·˜!!! ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜.
Τα σκίτσα των ηρώων είναι έργο του ζωγράφου ∆ηµήτρη Τζάνη. Tα πνευµατικά δικαιώµατά τους
ανήκουν στο ΚΠΕ Ανωγείων.

1. ∆È Â›Ó·È Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ·;
∞ Tα ζώα που ζουν στα τροπικά δάση.
µ Tα ζώα και τα φυτά που ζουν στην περιοχή σου.
° H πλούσια ποικιλία της ζωής σε κάθε
οικοσύστηµα στη Γη.

2. ∆È Â›Ó·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‰ÒÓ;
∞ Όταν δύο είδη χρειάζονται το ένα το άλλο
για να επιβιώσουν.

µ Όταν δύο είδη δε θέλουν να ζουν το ένα δίπλα
στο άλλο.

°

Όταν τα νεαρά ζώα θέλουν να γίνουν
ανεξάρτητα και να ζήσουν µόνα τους.

3. °È·Ù› ¯ÚÂÈ·˙ﬁÌ·ÛÙÂ ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ·;
∞ Μας δίνει την τροφή µας, το νερό µας, τον
αέρα που αναπνέουµε και πολύ περισσότερα.

µ Κάνει τον κόσµο µας µοναδικό και εµάς
ευτυχισµένους.

°

Όλα τα παραπάνω.

4. ¶Ô‡ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ·;
∞ Σε µια νερολακούβα.
µ Σε µια έρηµο.
° Και στα δύο.

5. ∆È Â›Ó·È ¤Ó· Â›‰Ô˜ ÂÈÛ‚ÔÏ¤·˜;
∞ Ένα είδος που προστατεύει τα
«χωράφια» του από τα άλλα είδη.

µ Ένα είδος που µεταναστεύει από ένα
µέρος σε ένα άλλο.

°

Ένα είδος που εγκαθίσταται σε ένα
νέο τόπο και αναστατώνει τη φυσική
ισορροπία.

6. ¶ÔÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ ‰›Ï· ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· Â›‰Ë;
∞ Θηλαστικά.
µ Αρθρόποδα.
° Φυτά.

7. ∆È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÊÚ‡ÓÔ˜;
∞ Ένα ψάρι.
µ Ένα θηλαστικό.
° Ένα αµφίβιο.

8. °È·Ù› Ë ∫Ú‹ÙË Â›Ó·È ¤Ó· Î·Ïﬁ Ì¤ÚÔ˜
ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ·;
∞ Γιατί αρκετά φυτά και ζώα τα οποία ζουν εδώ δεν
µπορούν να βρεθούν πουθενά αλλού στον κόσµο.

µ Είναι πολύ κοντά σε πολλά µέρη µε πλούσια
βιοποικιλότητα, έτσι µπορείς να µεταφερθείς
σε αυτά τα µέρη εύκολα.

°

Πολλά ασυνήθιστα πουλιά πετούν από άλλα µέρη
στην Κρήτη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

9. ∆È Â›Ó·È ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· NATURA 2000;
∞ Ένα πρόγραµµα εκδροµών στη φύση που ξεκίνησε
το 2000.

µ Ένα πρόγραµµα προστασίας και διατήρησης
του φυσικού περιβάλλοντος σε πάρα πολλές
περιοχές σε όλη την Ευρώπη.

°

2000 ζώα και φυτά που πρέπει να προτατευτούν.

10. ∂Û‡ ÙÈ ÌÔÚÂ›˜ Ó· Î¿ÓÂÈ˜ ÁÈ· Ó·
‚ÔËı‹ÛÂÈ˜ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ·˜;
∞ Περιορίζω, ξαναχρησιµοποιώ, ανακυκλώνω.
µ Χρησιµοποιώ ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
φροντίζω για την προστασία των βιοκατοικιών
στην περιοχή µου.

°

Όλα τα παραπάνω.

7. Το τσίµπηµά του
είναι δηλητηριώδες.

1

1. Ο καρπός της είναι το βελανίδι.
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2. Φτιάχνει το µέλι.
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3. Στις κορυφές τους υπάρχουν χιόνια.
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4. Αν φορούσε παπούτσια θα χρειαζόταν 40 ζευγάρια.

8. Όµορφα λουλούδια του αγρού.

5. H χελώνα τον κέρδισε
στο τρέξιµο.

9. …..κι αλµυρό νερό ….

11. Βάφει κόκκινο
το φτέρωµά του.

13. Ο άρχοντας των
αιθέρων.

6. ∆εν είναι σίγουρα
σπιτόγατος.

10. Είναι όµορφο ζώο,
αλλά µυρίζει άσχηµα.

12. ∆ίνει ζωή σε όλα
τα πλάσµατα της γης.

14. Είναι το σπίτι πολλών
δέντρων, ζώων
και πουλιών.

✎ MÔÚÂ›˜ Î·È ÂÛ‡ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ˜ ÙË ‰ÈÎ‹ ÛÔ˘ ·ÎÚÔÛÙÈ¯›‰· ÌÂ Ù· Ê˘Ù¿,
Ù· ˙Ò· Î·È Ù· ÙÔ›· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÔ˘.

✿ ¢ÂÛÔÈÓ›˜ ÂÙÒÓ… ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘
Μετρήστε την περίµετρο του κορµού του δέντρου σε ύψος περίπου 1,5 µέτρο πάνω από το έδαφος.
α) Αν το δέντρο µεγαλώνει πολύ κοντά σε άλλα δέντρα και έχει ψηλό, ίσιο κορµό, τότε καταβάλει µεγάλη προσπάθεια να ψηλώσει για να έχει το φως του ήλιου στη διάθεσή του. Σε αυτή την περίπτωση κάθε έτος ζωής του
δέντρου αντιστοιχεί σε 12 χιλιοστά από την περίµετρο του κορµού του.
Π.χ. αν µετρήσουµε περίµετρο 80 εκ. Χ 10 = 800 χιλ. 800 : 12 = 66,6 ετών.
β) Αν το δέντρο είναι σχετικά αποµονωµένο από τα υπόλοιπα και ο κορµός του έχει πολλά κλαδιά χαµηλά, τότε κάθε έτος ζωής του αντιστοιχεί σε 25 χιλιοστά από την περίµετρο του κορµού του.
Π.χ. αν µετρήσουµε περίµετρο 80 εκ. Χ 10 = 800 χιλ. 800 : 25 = 32 ετών.

✿ ªÂÙÚ‹ÛÙÂ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ (ÌÂ ‹ÏÈÔ ‹ ÌÂ ÛÎÈ¿)
α) Μια ηλιόλουστη µέρα
Εκτός από τον ήλιο άλλη προϋπόθεση σε αυτή τη µέθοδο είναι το δέντρο που µετράµε να βρίσκεται σε επίπεδο
έδαφος. Η µέθοδος βασίζεται στον ίσκιο των ανθρώπων και των δέντρων. Βιαστείτε, λοιπόν, γιατί η θέση του
ήλιου αλλάζει…
1. Πρέπει να γνωρίζετε το ύψος σας, µαζί µε τα παπούτσια…
2. Σταθείτε δίπλα στο δέντρο και µετρήστε το µήκος της σκιάς σας (µε µέτρο ή µετροταινία)
3. Μετρήστε το µήκος της σκιάς του δέντρου (από τη βάση του δέντρου µέχρι την κορυφή της σκιάς του).
4. Υπολογίστε το ύψος του δέντρου χρησιµοποιώντας την αναλογία του µήκους της σκιάς σας προς το ύψος σας.
Πολλαπλασιάστε το µήκος της σκιάς του δέντρου µε το ύψος σας και µετά διαιρέστε αυτό το γινόµενο µε το µήκος
της σκιάς σας. π.χ. αν το ύψος σας είναι 1,6 µέτρα και το µήκος της σκιάς σας είναι 2 µέτρα, ενώ το µήκος της
σκιάς του δέντρου είναι 40 µέτρα, το ύψος του δέντρου είναι: (40 µ. Χ 1,6 µ.) : 2 µ. = 32 µ.
Εναλλακτικά ή αν δεν γνωρίζετε το ύψος σας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα ραβδί ενός µέτρου. Μετράτε το
ύψος της σκιάς του ραβδιού και κάνετε παρόµοιους υπολογισµούς µε αυτούς που περιγράψαµε πιο πάνω.

β) Μέτρηση παντός καιρού
Θα χρειαστείτε µια ράβδο µέτρησης σαν αυτή που βλέπετε ακριβώς κάτω.

Κρατάµε τη ράβδο µε τεντωµένο χέρι µε τέτοιο τρόπο ώστε το πάνω µέρος της, το πάνω µέρος του κεφαλιού
του φίλου σας, τον οποίο έχουµε στήσει δίπλα στον κορµό του δέντρου, και το µάτι σας να είναι στην ίδια ευθεία. Για να βρούµε το ύψος του δέντρου πολλαπλασιάζουµε το ύψος του φίλου µας µε τις φορές που το σηµαδεµένο µέρος της ράβδου (όπως φαίνεται στην εικόνα) χωράει στο ύψος του δέντρου.

✿ ªÔÚÂ›ÙÂ ÙÒÚ· ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Û·˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘,
ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ÙÔ˘, Ù· È¯ÓÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ Ê‡ÏÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Î·ÚÔ‡ Î·È ÙËÓ Ù·ÍÈÓﬁÌËÛË ÙÔ˘
Û¯‹Ì·Ùﬁ˜ ÙÔ˘, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ ÙÔ ‡„Ô˜
Î·È ÙËÓ (ÂÚ›Ô˘) ËÏÈÎ›· ÙÔ˘ !

∫·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ !

¢∂§∆π√¡ ∆∞À∆√∆∏∆√™
(ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÌÔ˘)

∞ÔÙ‡ˆÌ· ÎÔÚÌÔ‡

ŸÓÔÌ·:

................................................................................................................................................................................

∏ÏÈÎ›·:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

π¯ÓÔÁÚ¿ÊËÌ· Î·ÚÔ‡
..............................................................................................................................................................................................................

⁄„Ô˜:

........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

π¯ÓÔÁÚ¿ÊËÌ· Ê‡ÏÏÔ˘

..............................................................................................................................................................................................................

✿ ∫‡ÎÏˆÛÂ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÛÔ˘.
✿ ∆Ô Û¯‹Ì· ÌÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ(Ó) ........................................................................
Ù‡Ô.
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Ωοειδές

Κλαίουσας ιτιάς

Σύνθετα
Απλά

Αντίθετα

Με λοβούς

Eναλάσσοντα
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ή καρδιοειδή

Άγρια Βελανιδιά
(Quercus
pubescens)

Βελονοειδή
(Pinus brutia)

Λεπιδοειδή
(Abia sempervirens)

Χωρίς λοβούς

Ωοειδή
Λογχοειδή

Οδοντωτά

Λεία

Στρογγυλή
κορυφή

Μυτερή
κορυφή

Άρια - Αζίλακας
(Quercus ilex)

Αγκαθωτά

Όχι αγκαθωτά

Αµπελιτσιά
(Zelkova abelicea)

Bελανίδι

Bελανίδι

σε κύπελλο µε
µακριά ξυλώδη
λέπια που γέρνουν
προς τα πίσω

µε κοντά λέπια


Ήµερη Βελανιδιά - ∆ρύς
(Quercus makrolepis)


Πρίνος
(Quercus coccifera)

✎ ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ˆ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ‰ÈÎ‹ ÛÔ˘
·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ·˜.

✎ Αφού εξερευνήσετε τον ορισµένο χώρο της οµάδας σας (αυτόν που καθορίσατε µαζί µε τον υπεύθυνο της οµάδας), καταγράψτε τον αριθµό των ασπόνδυλων. Μας ενδιαφέρει ο πληθυσµός κάθε οµάδας, αλλά κυρίως µας ενδιαφέρει το πόσες διαφορετικές οµάδες καταγράψατε! (στο φύλλο αναγνώρισης που σας έχει δοθεί δεν υπάρχει διάκριση κατά είδος αλλά κατά τάξεις ή και µεγαλύτερες ή µικρότερες
οµάδες. Κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι ανήκουν στα ασπόνδυλα και ότι προσφέρουν στη βιοποικιλότητα ενός τόπου).
Χώρος καταγραφής
(µια γραµµούλα / για το καθένα)

Αριθός
(π.χ. 23)

α/α

οµάδα

1

Γυµνοσάλιαγκες

2

Σαλιγκάρια

3
4

∆ιπλόποδα
Σαρανταποδαρούσες

5
6

Ισόποδα (µπαλάκια)
Ακάρεα (σκώροι)

7

Σκορπιοί

8

Αράχνες

9

Φαλάγγια (το σώµα τους
είναι µια µπάλα)

10

Προνύµφες

11

Υµενόπτερα

12

Ισόπτερα

13

Θυσάνουρα

συνηθισµένες

14

Ορθόπτερα

οµάδες:

15

Βλαττίδες

16
17

Κολεόπτερα
∆ίπτερα

18

Ηµίπτερα

19

Λεπιδόπτερα

20
21
22

Οµόπτερα
Οδοντόγναθα
Μάντιδες

23

Άλλο;

✎ Ο πιο καλός τρόπος για να µάθεις να αναγνωρίζεις ένα είδος είναι
η ιχνογράφησή του. Παρατηρώντας το είδος που σου αρέσει περισσότερο, από αυτό που έχεις συλλέξει, και µε τη βοήθεια του φύλλου
αναγνώρισης, ιχνογράφησέ το!

Συνολικός πληθυσµός
πεδίου ( περίπου):
.......................................

Αριθµός
διαφορετικών
οµάδων που
συνάντησα:
.......................................

Οι δύο πιο

1)

..................................

2)

..................................

Η πιο σπάνια οµάδα:
.......................................

✎ µÁ¿˙Ô˘ÌÂ ™Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
✿ Στο πεδίο, που έχει ορίσει η Παιδαγωγική Οµάδα του ΚΠΕ, µια οµάδα παιδιών αναλαµβάνει να µελετήσει
το ένα τεταρτηµόριό του. Χρειαζόµαστε προφανώς τέσσερις οµάδες. Ας χωριστούµε λοιπόν. Μισό λεπτό! Πριν από αυτό πρέπει να προσανατολίσουµε το πεδίο. Με τη βοήθεια της πυξίδας βρίσκουµε και
σηµειώνουµε το Βορρά και τα υπόλοιπα σηµεία του ορίζοντα.
✿ Τώρα µπορούµε εύκολα να ορίσουµε κάθε τεταρτηµόριο µε τον προσανατολισµό του. Μια οµάδα θα µελετήσει το ΒορειοΑνατολικό τεταρτηµόριο, µια το Β∆, µια το ΝΑ και µία το Ν∆. Ας χωριστούµε λοιπόν!
✿ Τι µελετάµε και πώς το καταγράφουµε:
✿ Μελετάµε τα βιοτικά του στοιχεία: δέντρα, θάµνους, πόες, ασπόνδυλα και άλλα µικρά ζώα (τα µεγαλύτερα ζώα δύσκολα θα µείνουν µε τόσο κόσµο γύρω τους). Μελετάµε επίσης τα αβιοτικά στοιχεία: γυµνό έδαφος, πέτρες, µονοπάτια, σκουπίδια, θερµοκρασία (σε διαφορετικά σηµεία του πεδίου σου) και
ό,τι άλλο µας κάνει εντύπωση.
✿ Στην επόµενη σελίδα του τετραδίου σου υπάρχει millimetre χαρτί. Ονόµασε το τεταρτηµόριο της οµάδας σου, π.χ. Βορειοανατολικό, και σηµείωσε τα χαρακτηριστικά που έχεις εντοπίσει. Μας ενδιαφέρει
ο αριθµός αλλά και το –περίπου- µέγεθός τους.
✿ Ένα µικρό υπόµνηµα θα βοηθούσε να διαβάσει και κάποιος άλλος το σχεδιάγραµµά σου, π.χ. το
.................σηµαίνει

θάµνοι, το ....................... γυµνό έδαφος, το............... πόες, το.............. δέντρα,

το ......................ασπόνδυλα ή µικρά ζώα και

πέτρες.

✿ Στις παρακάτω γραµµές µπορείς να σηµειώσεις τα χαρακτηριστικά που παρατήρησες. Μπορείς να προσθέσεις και δικές σου σειρές. Σηµαντική βοήθεια θα έχεις και από τα διάφορα φύλλα του τετραδίου
σου που σε οδηγούν στην αναγνώριση δέντρων, θάµνων, ασπόνδυλων κ.ά.
❍ Αριθµός δέντρων .........................., αριθµός διαφορετικών ειδών δέντρων .......................
❍ Αριθµός θάµνων .........................., αριθµός διαφορετικών ειδών θάµνων ..........................
❍ Aριθµός διαφορετικών ειδών µικρών ζώων και ασπόνδυλων .............................
❍ Θερµοκρασία εδάφους: στο σηµείο Α ............., στο σηµείο Β............., στο σηµείο Γ............. .
❍ ..........................................................................................................................................................
❍ ..........................................................................................................................................................
❍ ..........................................................................................................................................................

ŸÓÔÌ· ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘ ÌÔ˘ .....................................................

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θάµνοι
Γυµνό έδαφος
Πόες
∆έντρα
Ασπόνδυλα ή
Μικρά ζώα
Πέτρες

(ολόκληρο το πεδίο που µελετάµε
έχει διαστάσεις 3µ Χ 3µ = 9τµ
και το κάθε τεταρτηµόριο έχει
διαστάσεις 1,5µ Χ 1,5µ = 2,25τµ.)

Πώς θα χαρακτήριζα το πεδίο που µελέτησα: (π.χ. θαµνότοπο, αραιό δάσος, βραχώδες, λιβάδι, κάπως αλλιώς)
...............................................................................................................................................................

Παρατηρήσεις για το πεδίο µου ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Στο τέλος κόβουµε το millimetre χαρτί µας και το ενώνουµε (σε ένα µεγάλο χαρτί που µας έχουν δώσει)
µε τα υπόλοιπα τεταρτηµόρια που έχουν ιχνογραφήσει παιδιά από τις υπόλοιπες τρεις οµάδες. Σκοπός είναι να σχηµατίσουµε ένα πλήρες ιχνογράφηµα ολόκληρου του πεδίου. Συγκεντρώνουµε, λοιπόν, και κολλάµε ένα ΒΑ, ένα Β∆, ένα ΝΑ και ένα Ν∆ τεταρτηµόριο. Συγκρίνουµε τα ολοκληρωµένα σχέδια και κάνουµε παρατηρήσεις για οµοιότητες και διαφορές.
Κάθε ολοκληρωµένο σχέδιο µας βοηθάει να βγάλουµε συµπεράσµατα για το οικοσύστηµα στο οποίο βρισκόµαστε. Βέβαια όσο περισσότερα πεδία µελετήσουµε τόσο πιο ασφαλή θα είναι τα συµπεράσµατά µας.
Αν θες, µπορείς να µελετήσεις µε αυτό τον τρόπο και το οικοσύστηµα της περιοχής σου.
Ζήτησε οδηγίες για το πώς ορίζουµε ένα πεδίο.

∂‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È!

✎ ¶ﬁÛË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ıÂ Â›‰Ô˜ ;
(ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙËÓ ÔÛÔÛÙÈ·›· Î¿Ï˘„Ë ÙË˜ ‚Ï¿ÛÙËÛË˜)
✿ Στην περιοχή που µελετάµε επιλέγουµε ένα χώρο ενός τετραγωνικού µέτρου (1µΧ1µ), µπορείς να χρησιµοποιήσεις το έτοιµο τετραγωνικό µέτρο.
✿ Χωριζόµαστε σε οµάδες των 3-5 ατόµων και µελετάει κάθε οµάδα το δικό της χώρο. Είµαστε εφοδιασµένοι µε µια µετροταινία. Με τη µετροταινία µετράµε το µήκος και το πλάτος του θάµνου ή της περιοχής του
γυµνού εδάφους.
✿ Όπως βλέπεις στο χαρτί σου είναι σχεδιασµένο ένα τετραγωνικό δεκατόµετρο. Ας µετρήσουµε για παράδειγµα ένα θάµνο µε µήκος 40 εκ. και πλάτος 30 εκ. Μεταφέρουµε στο millimetre χαρτί µας τις διαστάσεις σε κλίµακα 1:10 (δηλ. στην περίπτωσή µας µήκος 40:10= 4εκ. και πλάτος 30:10= 3εκ.)
✿ Τα είδη βλάστησης που µας ενδιαφέρουν είναι θάµνοι, δέντρα, πόες, γυµνό έδαφος.
✿ Για να διαβάζετε καλύτερα το σχεδιάγραµµά µας, και να µην µπερδευόµαστε και οι ίδιοι, το συνοδεύουµε
και µε ένα υπόµνηµα στο οποίο κάθε είδος βλάστησης θα σηµειώνεται µε διαφορετικό σύµβολο.
✿ Στο τέλος όταν ολοκληρώσουµε τη µεταφορά όλων των µετρήσεων µας κάνουµε τους υπολογισµούς µας.
π.χ. ένας θάµνος µε µήκος 40 εκ. και πλάτος 30 εκ. καταλαµβάνει στο χαρτί µας (3Χ4) 12 τ. εκ. ή πιο απλά 12 τετραγωνάκια. Αθροίζουµε όλα τα τετραγωνάκια που καταλαµβάνουν οι θάµνοι π.χ. 12 + 6 + 16
= 34 τετραγωνάκια µε θάµνους. Αυτό σηµαίνει (µιας και όλο το χαρτί µας αποτελείται από 100 τετραγωνάκια) πως η κάλυψη της περιοχής µας από θάµνους είναι 34%.
✿ Το ίδιο κάνουµε για όλα τα είδη βλάστησης που εξετάζουµε και έτσι έχουµε την ποσοστιαία κάλυψη βλάστησης της περιοχής που µας ενδιαφέρει.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θάµνοι
Γυµνό έδαφος
Πόες
∆έντρα

✿ Στο τέλος οι οµάδες συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα της εργασίας µας και κάνουµε παρατηρήσεις για τη φυτοκάλυψη της
ευρύτερης περιοχής.

✎ ªÔÚÂ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ˜ Î¿ÔÈ· ·ﬁ Ù· Ê˘Ù¿
Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ;

✿ ¶ÔÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ˙ÒÓÂ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿ Î·È ÁÈ·Ù›;
✿ ™ÙÈ˜ «ÏÂÛÎÈ¤˜» Ê‡ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÔÓÔÂÙ‹ Ê˘Ù¿ ÌÂ Ó·ÓÒ‰Ë ÌÔÚÊ‹. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùﬁ;
✿ ∆· ¯·ÛÌﬁÊ˘Ù· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÓÂÚﬁ. ¶Ô‡ ÙÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó;

π‰·›ÔÓ ÕÓ‰ÚÔÓ

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ıÂÌÂÏÈÒ‰Â˜ Â›‰Ô˜ ÛÂ ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·;
¶Ò˜ Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÂÓﬁ˜ Â›‰Ô˘˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ Ù· ˘ﬁÏÔÈ· Â›‰Ë ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ÔÏﬁÎÏËÚÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·;
√È ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıﬁÏÔ˘ ·Ï¤˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ÏÔÎÂ˜ Û·Ó ¤Ó·˜ ÁÚ›ÊÔ˜.

✎ µ¿ÏÂ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ‰È¿‚·Û¤ ÙÔ ÁÈ· Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ ÂÚ›Ô˘ ÌÈÏ¿ÌÂ.
( )Οι θαλάσσιες βίδρες τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά µε αχινούς οι οποίοι µε τη σειρά τους τρώνε είδη της
θαλάσσιας βλάστησης και κυρίως φαιοφύκη. Η παρουσία της βίδρας στο θαλάσσιο οικοσύστηµα διατηρούσε τους πληθυσµούς των αχινών σε χαµηλά επίπεδα δίνοντας τη δυνατότητα στα φαιοφύκη να σχηµατίσουν
εντυπωσιακά θαλάσσια δάση.
( )Τα µέτρα προστασίας που ελήφθησαν είχαν ως αποτέλεσµα την επανεγκατάσταση της βίδρας σε πολλές περιοχές.
( )Έτσι βλέπουµε ότι η θαλάσσια βίδρα αποτελεί ένα θεµελιώδες είδος για τα παράκτια οικοσυστήµατα, καθώς
η παρουσία της καθορίζει τη δοµή και τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων αυτών, τροποποιώντας θεµελιακά την αφθονία των άλλων ειδών.
(1) Ένα είδος που η παρουσία του αποδείχτηκε ότι τροποποιεί σηµαντικά το οικοσύστηµα στο οποίο ζει είναι η
θαλάσσια βίδρα.
( )Τα ζώα αυτά παλαιότερα εξαπλώνονταν σε όλο σχεδόν το µήκος των ακτών του Ειρηνικού στις ΗΠΑ και στον
Καναδά. Το εντατικό κυνήγι για τη γούνα τους προκάλεσε στα τέλη του 19ου αιώνα την εξαφάνισή τους από τις περισσότερες περιοχές της φυσικής τους εξάπλωσης.
( )Στις περιοχές επανεγκατάστασης, τα θαλάσσια δάση που αναπτύχθηκαν εκ νέου διαµόρφωσαν ευνοϊκές συνθήκες για διαφόρων ειδών ψάρια, που ζουν κοντά στις ακτές αλλά και στην ανοιχτή θάλασσα. Με τη σειρά
τους οι µεγάλοι πληθυσµοί των ψαριών προσέλκυσαν θαλάσσιες φώκιες.
( )Όταν η βίδρα εξαφανίστηκε τα δάση αυτά χάθηκαν µαζί της µιας και «φαγώθηκαν» από τους αχινούς και τις
πεταλίδες που κυριάρχησαν σε αυτά τα οικοσυστήµατα.

∞ÎﬁÌË Î·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ
·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ıÂÌÂÏÈÒ‰Â˜
Â›‰Ô˜ ÛÂ ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·.
∫·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ¿ÓÙ·
ﬁÛÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ‹ ÌÔÚÂ› Ó·
·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› ÌÈ· ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÂÓﬁ˜ Â›‰Ô˘˜
ÁÈ· ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·.

√ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚﬁÔ˜ ÁÈ· Ó·
‰È·ÙËÚËıÂ› ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·
Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚËıÂ›
Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘!

Εµείς οι αρωµατικοί
θάµνοι έχουµε όµορφο άρωµα,
που οφείλεται στα αιθέρια έλαια
που περιέχουν τα φύλλα µας.
Το άρωµα µας δεν αρέσει στα
ζώα, αλλά είναι θεραπευτικό
για τον άνθρωπο.

✿ µÚÂ˜ ¤Ó· Ê˘Ùﬁ Î·È ÙÚ›· Û·ÏÈÁÎ¿ÚÈ· Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ·ﬁ ¤Ó· ı¿ÌÓÔ.

Στον Ψηλορείτη,
οι βιότοποι των
ορεινών φρυγάνων
είναι πλούσιοι σε
κοινά αλλά και
ενδηµικά είδη.

Είµαστε συχνά
αγκαθωτοί
και αρωµατικοί θάµνοι,
µε µικρά, χνουδωτά και
σκληρά φύλλα.
Η βλάστηση από
µεγάλους θάµνους
ή µικρά δέντρα που έχουν
φύλλα όλο το χρόνο,
λέγεται «Μακί»

Εµείς οι χαµηλοί
στρογγυλοί θάµνοι,
που καλύπτουµε τα ξηρά
εδάφη του Μεσογειακού
τοπίου, είµαστε
τα «Φρύγανα».

✎ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛÂ
Μέγεθος: ψηλός, χαµηλός.
Σχήµα: στρογγυλό, ακανόνιστο.
Φύλλα: αγκαθωτά, σκληρά, χνουδωτά, µικρά.

✿ ¶ÔÈÔ˘˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¿ÌÓÔ˘˜ ÌÔÚÂ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ˜ ; ¶ÔÈﬁÓ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Û˘¯ÓﬁÙÂÚ· ;

✎ ™˘¯ÓﬁÙÂÚ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ·

.........................................

ºÈÏ›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ Ê˘ÙÒÓ !

✎ µÚÂ˜ ÎÈ ÂÛ‡ ı¿ÌÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ¿ÏÏ· Ê˘Ù¿ ‹ ¤ÓÙÔÌ·!!.
✿ ∆ÒÚ· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ﬁÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ì·˜, ÌÔÚÂ›˜ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂÈ˜ ÙÈ˜ ¤Í˘ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘
·Ó·Ù‡Í·ÌÂ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡ÌÂ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜;
∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ ÌÂ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ Î¿ıÂ ÚﬁÙ·ÛË.
Το στρογγυλό σχήµα των θάµνων προσφέρει...

τα αρωµατικά φυτά να φαγωθούν από τα φυτοφάγα ζώα.

Τα µικρά χνουδωτά και σκληρά φύλλα περιορίζουν...

τη βόσκηση και προσφέρουν καταφύγιο σε µικρότερα
φυτά που µεγαλώνουν µαζί τους.

Τα αιθέρια έλαια εµποδίζουν...

πυκνή σκιά, που εµποδίζει την εξάτµιση του νερού από
το έδαφος.

Τα αγκάθια των θάµνων τους προστατεύουν από...

την εξάτµιση του νερού τους ζεστούς µήνες του καλοκαιριού.

Φυτά όπως το θυµάρι, επιζούν µετά τη φωτιά χάρη
στους...

σπόρους τους, που βρίσκονται καλά κρυµµένοι στη γη
και βλασταίνουν µε τις πρώτες βροχές.

Τα κυκλάµινα, οι ίριδες, οι κρόκοι, οι ορχιδέες,
οι ασφόδελοι και άλλα φυτά, πεθαίνουν µόνο επιφανειακά το καλοκαίρι. Παραµένουν όµως ζωντανοί οι
κόνδυλοι, οι βολβοί και οι ρίζες τους κάτω από το
χώµα. Εκεί τα φυτά αυτά έχουν...

αποθηκεύσει τις τροφές και την υγρασία που τους είναι
απαραίτητες για να διατηρηθούν στη ζωή ως τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÒ
Î¿ÙÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·!!!
ζέστη

βόσκηση

Πυρκαγιά

Κρόκος των κρητικών βουνών
(Crocus oreocreticus)

Ρωµούλεα η βολβοκώδιος
(Romulea bulbocodium)

Ροδή η κυνορροδή
(Rosa canina)

Κρόκος του Sieber
(Crocus sieberi)

Χιονόδοξα νάνα
(Chionodoxa nana)

Κολχικό το κρητικό
(Colchicum cretense)

Αραβίς η αλπική
(Arabis alpina)

Λεγκουσία, το κάτοπτρο της Αφροδίτης
(Legousia speculum - veneris)

Άρο το κρητικό
(Arum creticum)

✎ ªÔÚÂ›˜ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂÈ˜ ÔÈÔ ¤ÓÙÔÌÔ ‹ Ô˘Ï› ÂÈÎÔÓÈ¿˙ÂÈ Î¿ıÂ Ê˘Ùﬁ;
 Καθώς

το κολυµπρί αιωρείται για
ρουφήξει το νέκταρ, στο πρόσωπό
του κολλάει η γύρη. Eπισκέπτεται
συνήθως τα κόκκινα λουλούδια.

Κολυµπρί

Μαργαρίτα

Μέλισσα

Τροµπέτες των αγγέλων

Πεταλούδα

Πουλί του παραδείσου

Νυχτερίδα

Εχίνοπας

 Οι µέλισσες προτιµούν τα λουλούδια
µε γλυκιά µυρωδιά και φωτεινά
χρώµατα.

 Οι πεταλούδες

µπορούν να ρουφήξουν το νέκταρ αποφεύγοντας τα
αγκάθια, µε τη µακρουλή τους προβοσκίδα.

 Οι νυχτερίδες επισκέπτονται τα λουλούδια στη διάρκεια της νύχτας. Τα
φωτεινά χρώµατα των λουλουδιών
τις προσελκύουν.

✎ ∏ ·ÎÚÔÛÙÈ¯›‰· ÙË˜ ÂÈÎÔÓ›·ÛË˜
1.

Θηλυκό µέρος του φυτού που περιλαµβάνει
και την ωοθήκη. Η ωοθήκη περιέχει τα
θηλυκά φυλετικά κύτταρα.

2.

Ένα τµήµα του σώµατος της µέλισσας,
που µεταφέρει τη γύρη.

3.

Συλλέγει το νέκταρ.

4.

Ένα τµήµα του σώµατος της µέλισσας, όπου
η γύρη κολλάει και µεταφέρεται.

5.

Θηλυκό µέρος του φυτού που στηρίζει το στίγµα.

6.

Αρσενικό µέρος του φυτού που περιλαµβάνει
τους ανθήρες και το νήµα.

7.

Είναι κολλώδης και απαλό για να παγιδεύει
τη γύρη. Ανήκει στο θηλυκό µέρος του φυτού.

8.

Σάκος που περιέχει τη γύρη
(στο αρσενικό µέρος του φυτού)

9.

Έντοµο επικονιαστής. Φτιάχνει το µέλι.
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∞ÚÛÂÓÈÎﬁ Ì¤ÚÔ˜

£ËÏ˘Îﬁ Ì¤ÚÔ˜

10. Περιέχει τα φυτικά κύτταρα.

θώρακας

κοιλιά

πόδια
προβοσκίδα

¶ÔÏÏ¿ ·ﬁ Ù· Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ ÙÚÒÌÂ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÂÈÎÔÓ›·ÛË˜ ·ﬁ ÙË Ì¤ÏÈÛÛ·.
∫¿ÔÈ· ·ﬁ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ÓÙÔÌ¿Ù·, ÙÔ ÎÚÂÌÌ‡‰È, ÙÔ ·ÁÁÔ˘Ú¿ÎÈ, Ë ·Ù¿Ù·, Ù· ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ·,
Ù· ÏÂÌﬁÓÈ·, Ë ˙¿¯·ÚË, Ù· ·Ì‡Á‰·Ï·, ÙÔ ÂﬁÓÈ, ÙÔ Ì‹ÏÔ Î.·

✎ ∞Ó ÔÈ ÂÈÎÔÓÈ·ÛÙ¤˜ - Ì¤ÏÈÛÛÂ˜ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó, ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›;

✎ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ Ù· Ê˘Ù¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜

❊

Το κακαόδεντρο αναπτύσσεται στις
τροπικές χώρες. Οι Αζτέκοι, έφτιαχναν από τον καρπό του το κακάο,
ένα ζεστό ρόφηµα το «σοκολάτλ»,
δηλαδή «πικρό νερό», που το θεωρούσαν δυναµωτικό, χωνευτικό και
φάρµακο για όλες τις ασθένειες!!

❊

Η κανέλλα προφυλάσσει τον οργανισµό από αρρώστιες της καρδιάς.
Επίσης αποτελεί εξαιρετική πηγή σιδήρου.

❊

Η καρυδιά κατάγεται από την Περσία. Είναι δέντρο γνωστό για τη
φαρµακευτική του δράση. Τα καρύδια περιέχουν πρωτεΐνες, ασβέστιο,
σίδηρο, βιταµίνες. Χρησιµοποιείται
στην επιπλοποιία και στην παραγωγή βαφής.

❊

Η ιστορία του καφέ ξεκίνησε στην
Αιθιοπία. Ένας γιδοβοσκός, ο Καλντί, παρατήρησε ότι τα ζώα του γίνονταν πιο δραστήρια όταν έτρωγαν
τους καρπούς του καφεόδενδρου.
Έτσι ανακαλύφθηκε η ιδιότητα του
να καταπολεµά την υπνηλία.

ÏËÚÔÊÔÚ›·
Οι τροφικές αλυσίδες µας δείχνουν
µε ποιόν τρόπο η ενέργεια µεταφέρεται
µεταξύ των οργανισµών ενός
οικοσυστήµατος. Σε µια ζωντανή
κοινότητα όλες οι τροφικές αλυσίδες
µαζί σχηµατίζουν ένα
τροφικό πλέγµα.

✎ °È· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ˜ ¤Ó· ÙÚÔÊÈÎﬁ Ï¤ÁÌ· ÊÙÈ¿ÍÂ ﬁÛÂ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. ™Â Î¿ıÂ
·Ï˘Û›‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ‚¤ÏË ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ¯ÚÒÌ·. ™Î¤„Ô˘ ÔÈ· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó
Ù· ‚¤ÏË ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ÚÔ‹ ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
(Αν δεν γνωρίζεις ποιός τρώει τι, χρησιµοποίησε τις κάρτες του παιχνιδιού ‘‘βιότοποι’’)

✎ ∆È ı· Û˘Ì‚Â›, ·Ó ﬁÏ· Ù· Ê˘Ù¿ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ;
✿ Στην παρακάτω τροφική αλυσίδα, οι αφίδες είναι παράσιτα για τον κήπο µας.
Για να τις σκοτώσουµε χρησιµοποιούµε χηµικά προϊόντα. Εξήγησε τι θα συµβεί στον τελευταίο κρίκο της
αλυσίδας, στο αρπακτικό.
Τι αποτέλεσµα θα έχει για τον πληθυσµό των πουλιών που ελέγχει το αρπακτικό;

ÏËÚÔÊÔÚ›· 1
Τα εντοµοκτόνα,
τα ζιζανιοκτόνα και άλλα
δηλητήρια είναι χηµικά
προϊόντα που χρησιµοποιούνται
για να σκοτώνουµε µικρά ζώα,
µύκητες και φυτά, που µε
κάποιον τρόπο
µας ενοχλούν.

ÏËÚÔÊÔÚ›· 2
Τα αρπακτικά εκτός από
ελεγκτές πληθυσµών αριθµητικά,
είναι και οι εξυγιαντές αυτών των
πληθυσµών σ’ένα οικοσύστηµα.
Επιτίθενται στα άτοµα του
πληθυσµού που υστερούν, είναι
πληγωµένα ή άρρωστα,
αποκλείοντας τη διάδοση
µιας αρρώστιας ή ενός
ελαττώµατος.

✎ ¶ÈÔ ˙ÒÔ ‹ Ê˘Ùﬁ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·ËÌ¤ÓÔ ÛÔ˘;
MÔÚÂ›˜ Ó· ÙÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ˜ !!!

✿ Μπορείς να µαντέψεις
πώς ο οργανισµός αυτός συνδέεται
µε άλλα φυτά και ζώα
στον τόπο που ζει;
Πού ζει;
Πώς κινείται;
Τι τρώει;
Πότε και πού ξεκουράζεται;
Πώς υπερασπίζεται τον εαυτό του;

✿ Αν εσύ ήσουν το ζωάκι που αγαπάς,
θα ήθελες να περιγράψεις µια µέρα
στον βιότοπό σου;

✿ Εσύ πώς εξαρτάσαι από άλλα
ζώα και φυτά;

✿ Γιατί θα πρέπει να προστατεύουµε
κάθε είδος φυτού ή ζώου;

Αγκαθοπόντικας
(Acomys minous)
Είναι ενδηµικό της Κρήτης και
σπάνιο. Το πίσω µισό του σώµα
καλύπτεται από αγκάθια!

Ψηλορείτα (Kretania psylorita)
Ζει µόνο στην Κρήτη. Το καφέ της χρώµα
είναι σχεδόν ίδιο µε το χώµα και τις πέτρες
και έτσι ξεγελά τους εχθρούς της!

Γυπαετός
(Gypaetus barbatus)
Ο µεγαλύτερος και
σπανιότερος
γύπας της Ευρώπης.
Βάφει το στήθος
του κόκκινο και
τρέφεται κυρίως
µε κοκάλα.
Το άνοιγµα των
φτερών του είναι
2,80-3,00 µέτρα.

Κρητικός αίγαγρ
(Capra aegagrus

Είναι ενδηµικό της
Από το 1960 προστ
κι όµως το κυνήγι
η µεγαλύτερη του
Κίνδυνος για την κ
της ράτσας του είν
το ζευγάρωµα µε ο
Ζει κυρίως στα Λευ

Χελώνα carett

Από τα 1000 χελωνάκια της ενηλικιώνεται µό
Η αναπαραγωγή της είναι πολύ ευαίσθητη. Όµως η
του τουρισµού καταστρέφει τις παραλίες πο

Τσακάλι (Canis aueus)
Mέχρι το 1990 ήταν δυστυχώς
επικηρυγµένο είδος στην Ελλάδα.
Μόνο την περίοδο 1974-1990
θανατώθηκαν 7.000
χρυσά τσακάλια.

Μυγαλή (Crocidura zimmermanni)
Είναι σπάνιο ενδηµικό της Κρήτης. Της αρέσουν
τα µεγάλα υψόµετρα. Φιγουράρει σε όλες τις
κόκκινες λίστες των ειδών που κινδυνεύουν.

Λιµνοβάτραχος (Rana cretensis)

Μεσογειακή φώκια

Είδος ενδηµικό της Κρήτης. Η συνεχής συρρίκνωση
των υδάτινων ενδιαιτηµάτων στη νότια Ελλάδα µπορεί
να θεωρηθεί ως σηµαντική απειλή για το είδος.

Ο παχύς λαιµός της µοιάζει µε κουκούλα µοναχού
και αυτό της χάρισε και το επιστηµονικό της
όνοµα: monachus monachus.

Φουρόγατος ή αγριόγατος
(Felis silvestris cretensis)
Τον αποκαλούν ζώο-φάντασµα,
γιατί εµφανίζεται σπάνια.
Ζει στην Κρήτη
σε φαράγγια µε θάµνους
αλλά και σε βραχώδη µέρη.

ρος ή αγρίµι
s cretica)

Κρήτης.
τατεύεται
είναι
απειλή.
καθαρότητα
ναι και
οικόσιτα είδη.
υκά Όρη.

Άρκαλος ή ασβός (Meles meles)
Ζει οµαδικά σε µεγάλες υπόγειες κατακόµβες
που κληρονοµεί από τους γονείς του
και τις καθαρίζει µε µεγάλη επιµέλεια!

ta caretta

όνο το ένα.
εξάπλωση
ου γεννάει.

Dodo
Το διασηµότερο εξαφανισµένο
είδος είναι το γνωστό πουλί
dodo (Raphus cucullatus)
που ζούσε στο νησί του
Μαυρίκιου, στον Ινδικό Ωκεανό!

Καφέ αρκούδα (Ursus arctos)
Στην Ελλάδα ζουν 150 καφέ αρκούδες,
ένας από τους µεγαλύτερους
πληθυσµούς της Ευρώπης.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
βοήθησαν πολύ σ΄ αυτό!

Όταν βρεθείς στον Ψηλορείτη µπορεί να συναντήσεις ένα από τα µεγάλα αρπακτικά
της χώρας µας. Αν είσαι τυχερός µπορεί να συναντήσεις ακόµα και
ένα σπανιότατο ΓΥΠΑΕΤΟ. ∆εν είναι όµως εύκολο να διακρίνεις ποιο είναι ποιο…

✎ ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ Î¿ıÂ ·Ú·ÎÙÈÎﬁ ÌÂ ÙË ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘.
 Γυπαετός: Κατά την πτήση, τα δύο σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι
η µακριά ουρά µε ροµβοειδές σχήµα
και οι µακριές, µυτερές φτερούγες,
που είναι συνήθως ελαφρά κυρτωµένες προς τα κάτω (έτσι µπορεί να διακριθεί από άλλα µεγάλα αρπακτικά όπως το ΄Όρνιο και ο Χρυσαετός).

 Χρυσαετός ή βιτσίλα: Πρόκειται για το
πλέον ισχυρό αρπακτικό της Ελλάδας,
µε άνοιγµα φτερούγων 185-220 εκ. και
µήκος σώµατος 75-90 εκ. Όταν πετά
διακρίνεται ο σχετικά µακρύς λαιµός
του και η µακριά ουρά.

 Γύπας

ή Όρνιο ή σκάρα: Κατά την
πτήση του, το όρνιο διακρίνεται κυρίως από την κοντή ουρά και τις φαρδιές φτερούγες του. Συνήθως τα όρνια
γυροπετούν σε µεγάλους, αργούς κύκλους.

 Γερακίνα: Ένα από τα πλέον συνηθισµένα είδη αρπακτικών στην Κρήτη,
αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, µε
άνοιγµα φτερούγων 115-130 εκ. και
µήκος σώµατος 55 εκ. Όταν κουρνιάζει
χαρακτηρίζεται από το συµπαγές σώµα
του και µια ανοιχτόχρωµη ταινία στο
στήθος. Κατά τη πτήση του φαίνεται ο
κοντός λαιµός και η στρογγυλεµένη
ουρά.

✿ ∆Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ πÛÙÔ‡ ÙË˜ ∑ˆ‹˜. . .
Με τις κάρτες ζώων και φυτών µπορείς να παίξεις το παιχνίδι του ιστού της ζωής.
Τι θα χρειαστείς:
α) τις κάρτες και µια κάρτα ∏§π√
β) ένα µεγάλο κουβάρι σπάγκο
γ) ένα ψαλίδι
Πώς παίζεται:
Για να έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι χρειάζονται τουλάχιστον 10 παίκτες.
Με περισσότερους παίχτες το παιχνίδι γίνεται πιο ενδιαφέρον.
Τα παιδιά παίρνουν τυχαία από µια κάρτα. Αν τα παιδιά είναι λιγότερα φροντίζουµε οι κάρτες που παίζουν (φυτών, φυτοφάγων και σαρκοφάγων ζώων) να έχουν µια ισορροπία.
Το παιδί ∏§π√™ κάθεται στο κέντρο και τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν κύκλο γύρω του. Ο ∏§π√™ κρατά
τον σπάγκο και ρωτά ποιος παίρνει ενέργεια από αυτόν. Τα φυτά σηκώνουν τα χέρια τους και ο ∏§π√™
δίνει το σπάγκο σε ένα από αυτά. Ο ∏§π√™ ρωτά ποιος τρώει αυτό το φυτό και το παιδί που έχει το
σπάγκο πετάει το κουβάρι (κρατάει καλά, όµως τον σπάγκο) σε αυτόν που το τρώει.
Η επόµενη ερώτηση είναι ποιος τρώει αυτό το φυτοφάγο και µε τον ίδιο τρόπο το κουβάρι καταλήγει σε
ένα σαρκοφάγο (αν δεν ξέρουµε ποιος τρώει ποιον υπάρχουν στοιχεία πίσω από τις κάρτες). Εδώ τώρα
έχουµε συµπληρώσει µια τροφική αλυσίδα και ο σπάγκος κόβεται.
Ο σπάγκος ξαναπάει στον ΗΛΙΟ και µε την ίδια διαδικασία δηµιουργούνται καινούριες τροφικές αλυσίδες.
Όταν όλα τα παιδιά κρατάνε τον σπάγκο έχουµε συµπληρώσει ένα τροφικό πλέγµα, τον π™∆√ ∆∏™
∑ø∏™!
Τώρα, εκτός του ότι βρισκόµαστε σε ένα πολύ χαριτωµένο δεσµό µεταξύ µας, µπορούµε µε τις κατάλληλες ερωτήσεις να ανακαλύψουµε τι συµβαίνει στον ιστό της ζωής αν π.χ. εξαφανιστεί ένα φυτό ή όλα
τα φυτά ή όλα τα σαρκοφάγα κ.ο.κ. (τα παιδιά που «εξαφανίζονται» κάθονται κάτω ή αφήνουν τον σπάγκο). Οι συνδυασµοί που προκύπτουν είναι άκρως χαριτωµένοι και τα συµπεράσµατα που βγαίνουν ενδιαφέροντα. ∫∞§√ ¶∞πÃ¡π¢π!

✿ ∆Ô ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ µÈﬁÙÔˆÓ ÙÔ˘ æËÏÔÚÂ›ÙË. . .
Ένα άλλο παιχνίδι µε τις κάρτες είναι αυτό των βιοτόπων.
Τι θα χρειαστείς:
α) Τις 32 κάρτες
β) Το σχεδιάγραµµα µε τους βασικούς βιότοπους του Ψηλορείτη.
Παίζεται από οµάδες τεσσάρων παιδιών. Κάθε παιδί παίρνει µε τυχαίο
τρόπο οκτώ κάρτες. Καθένας µε τη σειρά τοποθετεί τα φυτά και τα ζώα
του στους βιότοπους που νοµίζει ότι ταιριάζουν. Στο τέλος όλη η οµάδα µαζί,
µε τη βοήθεια των στοιχείων που υπάρχουν στο πίσω µέρος των καρτών,
ελέγχουν ποιος έχει τοποθετήσει σωστά τις κάρτες του.

∞ÎﬁÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ÂÛ‡ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ¤¯ÂÈ˜ Ì¿ıÂÈ ÔÏÏ¿!

Αγκαθοπόντικας

Κρητική σπιτοµυγαλίδα
Τρανόσαυρα

Νυφίτσα

Άρκαλος ή ασβός

Όχεντρα

Σαλιγκάρι

Κουκουβάγια

Μέλισσα

Πέρδικα

Βερβερίς η κρητική,
αλουτσιά, γλυκαγκαθιά

Χιονόδοξα η νανώδης

Ευφορβία η ακανθόθαµνος

∆ίκταµος ή έρωντας

Σιληνή η κοινή

Ασφένταµος ο κρητικός

Λαγός

Kρητικός αγριόγατος
Φουρόγατος

Ψηλορείτα

Λιµνοβάτραχος

Σκαντζόχοιρος

Χρυσαετός

Γερακίνα

Αράχνη

Κάµπια

Καρδερίνα

Κολχικό της Κρήτης

Κρόκος
των Κρητικών βουνών

Άρο της Ίδης

Πετροµαρούλα η πτερωτή

Τρικοκκιά
Κράταιγος ο µονόγυνος

Αγριοτριανταφυλλιά

Λιµνοβάτραχος
(Rana cretensis)

Ψηλορείτα
(Kretania psylorita)

Είναι ενδηµικό είδος της
Κρήτης. Η συνεχής συρρίκνωση των υδάτινων ενδιαιτηµάτων στη νότια Ελλάδα µπορεί να θεωρηθεί ως
σηµαντική αιτία απειλής.

Είναι ενδηµικό είδος της
Κρήτης. Αναφέρεται µόνο
από τρεις τοποθεσίες στον
Ψηλορείτη σε υψόµετρο από 1400-1900µ.
Ζει σε λιβάδια στα βουνά,
σε περιοχές µε αραιή θαµνώδη βλάστηση αλλά και
σε γυµνές από βλάστηση
περιοχές.
Τρέφεται µε νέκταρ.

Προτιµά τα στάσιµα νερά
µε καλή παρόχθια βλάστηση.
Τρέφεται µε έντοµα.

Αράχνη
Γερακίνα (Buteo buteo)
Η αράχνη ζει σε θαµνότοπους, καλλιέργειες, κάτω
από πέτρες ή σε σχισµές
βράχων.
Τρέφεται µε έντοµα που
συλλαµβάνει στον ιστό της.
Το νήµα του ιστού έχει µεγάλη αντοχή, ελαστικότητα
και σκληρότητα.
Μπορεί να είναι έξι φορές
δυνατότερο από το ατσάλι!!

Κρόκος των Κρητικών
βουνών
(Crocus oreocreticus)
Ο πανέµορφος Crocus
oreocreticus, ο κρόκος δηλαδή των ορέων της Κρήτης, είναι ενδηµικό φυτό
που ανθίζει κάθε φθινόπωρο σε όλα τα κρητικά βουνά, εκτός από τα Λευκά όρη.
Μεγαλώνει σε πετρώδεις
θέσεις στα ορεινά λιβάδια.

Αγριοτριανταφυλλιά
(Rosa canina)
Σύµφωνα µε το µύθο, η
τριανταφυλλιά οφείλεται
στο αίµα της Αφροδίτης.
Οι καρποί της χρησιµοποιούνται για την Παρασκευή
τσαγιού, σιροπιών, ηδύποτων και µαρµελάδων.
Περιέχει µεγάλες ποσότητες βιταµίνης C.
Μεγαλώνει σε θάµνους
στην ορεινή ζώνη.

Είναι το πιο κοινό αρπακτικό στην Ελλάδα.
Ζει σε δάση ή συστάδες δέντρων που γειτονεύουν µε
ανοιχτές περιοχές και γεωργικές καλλιέργειες.
Τρέφεται κυρίως µε ποντίκια αλλά και πουλιά, ερπετά, αµφίβια και σκουλήκια.

Κολχικό της Κρήτης.
(Colchicum cretense)
Ενδηµικό, νανώδες φυτό
που µεγαλώνει στα ορεινά
λιβάδια της Κρήτης.

Φουρόγατος, κρητικός
αγριόγατος
(Felis sylvestris cretensis)
Είναι ενδηµικό είδος της
Κρήτης. Είναι σπάνιο και απειλούµενο είδος.
Προτιµά να ζει σε φαράγγια µε θαµνώδη βλάστηση,
αλλά και σε βραχώδη µέρη
όπου µπορεί να βρει καταφύγιο, σε σχετικά µεγάλο
υψόµετρο.
Τρέφεται µε λαγούς και
τρωκτικά.

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Πολύ µεγάλος αετός µε µακριές φτερούγες και µακριά
ουρά. Επιτήδειος κυνηγός,
πετά ψηλά εποπτεύοντας ή
πολύ χαµηλά αιφνιδιάζοντας
τη λεία του. Στη µυθολογία,
ο χρυσαετός ήταν σύντροφος
του ∆ία, που του έφερνε
τους κεραυνούς.
Ζει σε βουνά µε βραχώδεις
κοιλάδες και φαράγγια και
σε δασωµένες πλαγιές.
Τρέφεται µε θηλαστικά
(τρωκτικά, λαγούς) πουλιά
αλλά και πτώµατα.

Έχει µακριά αυτιά για να ακούει τους εχθρούς του και
µια εξαιρετική ικανότητα
στο τρέξιµο.
Ζει σε ξέφωτα, σε θαµνώδεις περιοχές και σε λιβάδια µέχρι το υψόµετρο των
1500 µέτρων.
Τρέφεται µε χόρτα και λαχανικα.

Σκαντζόχοιρος
(Erinaceus concolor)
Είναι ζώο αγαθό και δειλό.
Έχει ισχυρή όσφρηση και
καλή όραση.
Ζει σε φρύγανα, µακί και
καλλιέργειες, αλλά και κοντά σε κατοικίες σε σχετικά
χαµηλό υψόµετρο.
Είναι παµφάγο είδος.
Τρέφεται µε σκουλήκια,
βελανίδια, σαλιγκάρια, αυγά πουλιών, µούρα, σκαθάρια, έντοµα, βατράχια, φίδια, σαύρες, µικρά πουλιά.

Κάµπια
Καρδερίνα
(Carduelis carduelis)
Πολύ όµορφο µελωδικό
πουλί.

Ανθίζει το φθινόπωρο.
Το όνοµα του προέρχεται
από την πατρίδα του την
Κολχίδα.

Ζει σε ανοιχτές δασωµένες
περιοχές µε χαµηλά δέντρα, σε µακί, ελαιώνες και
κήπους.

Οι Αργοναύτες ήταν εκείνοι
που το έφεραν στην Ελλάδα.

Αναζητά τροφή σε γαϊδουράγκαθα.

Κράταιγος ο µονόγυνος
Τρικοκκιά
(Crataegus monogyna)

Πετροµαρούλα,
πετροµαρούλα η πτερωτή
(Petromarula pinnata)

Μικρό φυλλοβόλο δέντρο
µέχρι 12µ, ελαφρά αγκαθωτό.

Το ενδηµικό αυτό φυτό είναι ο µοναδικός εκπρόσωπος του γένους της.
Μεγαλώνει στα βράχια, όπως λέει και το όνοµα της
«πέτρα + µαρούλι».
Τρώγεται όπως όλα τα µαρούλια.

Οι κόκκινοι καρποί του
φτιάχνουν ωραία µαρµελάδα.

Λαγός (Lepus europaeus)

Οι κάµπιες είναι οι προνύµφες των πεταλούδων.
Το σώµα τους είναι κυλινδρικό, µαλακό, έχει τρίχωµα και συνήθως πολύ ζωντανά χρώµατα. Όσο µεγαλώνει η προνύµφη, αλλάζει
αρκετές φορές το δέρµα
της και στο τέλος µεταµορφώνεται σε χρυσαλίδα.
Οι προνύµφες είναι φυτοφάγες.

Άρο της Ίδης
(Arum idaeum)
Φυτό ενδηµικό της Κρήτης
µε προτίµηση στα µεγάλα
υψόµετρα, κάτω από πρίνους και συχνά ανάµεσα σε
θάµνους.

Αγκαθοπόντικας
(Αcomys minous)
Είναι ενδηµικό και σπάνιο
είδος της Κρήτης.
Μάλλον κατάγεται από την
Αφρική.
Ζει σε σχισµές βράχων και
θαµνώδεις πλαγιές.
Είναι παµφάγο είδος, αλλά
µε προτίµηση σε φυτική
τροφή.

Κρητική σπιτοµυγαλίδα
(Crocidura zimmermanni)
Είναι ενδηµικό και πολύ
σπάνιο είδος της Κρήτης.
Υπάρχει σε αντίξοα περιβάλλοντα (χιόνι το χειµώνα, ξηρασία το καλοκαίρι)
σε µεγάλα αλλά και σε χαµηλότερα υψόµετρα.
Είναι εντοµοφάγο είδος
αλλά µπορεί να τρώει και
σκουλήκια και σαλιγκάρια.

Τρανόσαυρα
(Lacerta trilineata)

Όχεντρα (Elaphe situla)
Τρέφεται µε ποντίκια, αρουραίους, βατράχια.

Ευφορβία η ακανθόθαµνος (Euphorbia
acanthothamnos)
Μαξιλαρόµορφος θάµνος µε
αγκαθωτά κλαδιά.
Το όνοµα προέρχεται από
τις ελληνικές λέξεις άκανθα + θάµνος και αποδίδει
µε ακρίβεια την εικόνα του
φυτού.

Είναι είδος που αντιµετωπίζει απειλές εξαιτίας της καταστροφής των ενδιαιτηµάτων του.
Οι πληθυσµοί του βρίσκονται σε περιοχές µε σχετικά
πυκνή βλάστηση και υγρασία. Μπορεί να βρεθεί µέχρι
το υψόµετρο των 1500µ.
Τρέφεται µε έντοµα.

Σαλιγκάρι
Το σαλιγκάρι εµφανίζεται
κυρίως τις βροχερές µέρες.
Κινείται αργά αφήνοντας ίχνη βλέννας.
Τρέφεται µε φυτικές ύλες
(χορτάρι,
βλαστάρια
κ.λπ.).

Ασφένταµος ο κρητικός
(Acer sempervirens)

Σιληνή η κοινή
(Silene vulgaris)

Φυλλοβόλο ή ηµιαειθαλές
δέντρο ή θάµνος µέχρι 5 (12)µ.

Μεγάλο πολυετές φυτό.
Στην Κρήτη απαντώνται άλλα 19 είδη.

Μεγαλώνει σε πετρώδεις
ασβεστολιθικές πλαγιές και
χαράδρες.

Oι τρυφεροί βλαστοί ψήνονται και τρώγονται µε βούτυρο και λεµόνι.

Το φθινόπωρο το φύλλωµα
του έχει εντυπωσιακές αποχρώσεις.

Μεγαλώνει στα βράχια αλλά και σε λιβάδια στην ορεινή ζώνη.

Νυφίτσα (Mustela nivalis)
Είναι το µικρότερο από όλα
τα σαρκοφάγα ζώα που
ζουν στην Κρήτη.
Ζει σε φρύγανα, µακί, ανοικτά δάση, καλλιεργήσιµα εδάφη, λιβάδια.
Τρέφεται µε µικρά θηλαστικά, κυρίως τρωκτικά.
Όταν τα τρωκτικά είναι λιγοστά, οι νυφίτσες τρώνε
τα αυγά και νεοσσούς πουλιών, έντοµα, σαύρες και
σκαθάρια.

Κουκουβάγια
(Athene noctua)
Από την αρχαιότητα είναι
το σύµβολο της σοφίας και
της φρόνησης.
Κατοικεί σε ανοιχτές εκτάσεις και αγροτικές περιοχές
µε βράχια, σκόρπια δέντρα, ξερολιθιές, κάστρα
και αρχαιολογικούς χώρους.
Τρέφεται µε έντοµα, πουλιά, µικρά αµφίβια και φίδια.

Μέλισσα
Οι µέλισσες καθώς ψάχνουν το νέκταρ, καλύπτονται από γύρη, που είναι η
απαραίτητη τροφή για τις
νέες µέλισσες. Έτσι, περνώντας από το ένα λουλούδι στο άλλο, οι µέλισσες εξασφαλίζουν την επικονίαση των φυτών.

∆ίκταµος ή έρωντας
(Origanum dictamnus)
Το µικρό αυτό φυτό είναι
ενδηµικό της Κρήτης.
Μεγαλώνει σε σχισµές βράχων.
Ήταν ένα από τα θαυµατουργά βότανα των αρχαίων.
Σήµερα θεωρείται πανάκεια
για ένα πλήθος παθήσεων,
χάρη στις φαρµακευτικές
του ιδιότητες.

Άρκαλος ή ασβός
(Meles meles)
Ο ασβός, ζει οµαδικά σε µεγάλες υπόγειες κατακόµβες,
που κληρονοµεί από τους γονείς του. Ζει σε φρύγανα,
µακί και καλλιέργειες µέχρι
µεγάλο υψόµετρο.
Τρέφεται µε έντοµα, ασπόνδυλα, µικρά θηλαστικά (ποντικούς, λαγούς, πουλιά) ερπετά, φρούτα, λαχανικά, βελανίδια και ρίζες. Είναι είδος
γραµµένο στο κόκκινο βιβλίο
των απειλούµενων σπονδυλόζωων της Ελλάδας.

Πέρδικα
(Alectoris graeca)
Έχει τραγουδηθεί πολύ για
την οµορφιά της. Είναι
στοργική µητέρα.
Ζει σε ορεινά λιβάδια και
σε βραχώδεις πλαγιές.
Αποφεύγει τις βορινές πλαγιές.
Τρέφεται µε φυτά και έντοµα.

Βερβερίς η κρητική,
Aλουτσιά, γλυκαγκαθιά
(Berberis cretica)
Φυλλοβόλος θάµνος µε κίτρινο ξύλο.
Έχει φαρµακευτικές ιδιότητες.
Mεγαλώνει σε βραχώδεις
περιοχές σε µεγάλα υψόµετρα.

Χιονόδοξα η νανώδης
(Chionodoxa nana)
Μικρό βολβώδες φυτό µε
γαλάζια άνθη. Του δόθηκε
το όµορφο αυτό όνοµα,
γιατί ξεπροβάλλει σαν έκρηξη µέσα από το χιόνι.
Μεγαλώνει στα ορεινά και
αλπικά λιβάδια των κρητικών βουνών.

✎ ™ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰Â ı· ‰˘ÛÎÔÏÂ˘ÙÂ›˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ Ô˘
·ÓÙ¤ÁÚ·„Â, ÂÌÓÂ‡ÛÙËÎÂ Ô ÕÓıÚˆÔ˜ ·ﬁ ÙË º‡ÛË. ∫¿ÔÈÂ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÈ˜ ÂÌÓÂ˘ÛÙÂ›…
™ÎÂÊÙÂ›ÙÂ ˆ˜ Î¿ıÂ Â›‰Ô˜ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ Ó· ÂÌÓÂ˘ÛÙÂ› ·ﬁ ÙË ™ÔÊ›· ÙË˜ º‡ÛË˜.

 Θέλω να πετάξω! Μια πολύ παλιά επιθυµία που έγινε πραγµατικότητα.

 Τα φύλλα του λωτού έχουν την

καταπληκτική ιδιότητα να αυτοκαθαρίζονται!
Τι φοβερή ιδέα να είχαµε χρώµατα µε
την ίδια ιδιότητα!

 Το

Το υλικό velcro κολλάει πάρα πολύ
εύκολα.

αγκάθι burdock, Arctiumminus έχει
σπόρους εφοδιασµένους µε αγκάθια µε
σκοπό να κολλάνε εύκολα παντου, να
διασπείρωνται και έτσι να πολλαπλασιάζεται εύκολα.

 Θαλάσσιο σκουλήκι!

 Boxfish:

φοβερό αεροδυναµικό σχήµα
που προσφέρει µεγάλη ταχύτητα σε µεγάλους όγκους!

ªÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¤˜ Î·Ï¤˜ È‰¤Â˜!!

Το ροµποτικό σύστηµα Νηρηΐς πάει
παντού. Εµπνευσµένο από ένα θαλάσσιο σκουλήκι που µπορεί να κινείται σε κάθε είδους επιφάνεια.

Κάθε ανθρώπινος πολιτισµός εµπνεύστηκε από την ποικιλία της Φύσης για να δηµιουργήσει και να εκφραστεί. Για τη µουσική, τις τελετές τους, τις γιορτές, τη δηµιουργία των µύθων, τον καλλωπισµό και τη
διακόσµηση των χώρων τους οι άνθρωποι έπαιρναν χιλιάδες ιδέες για να εκφραστούν και χιλιάδες διαφορετικά υλικά για κάνουν τις ιδέες τους πράξη.

™ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹
Λένε πως το σχήµα της λύρας
είναι εµπνευσµένο
από το καβούκι της χελώνας.

°È· ÙÈ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÙÔ˘˜
Μια από τις πιο εντυπωσιακές και
σηµαντικές τελετές της Ορθοδοξίας,
ο Επιτάφιος.
∆εν είναι µόνο η χαρά όµορφη…

.
.

°È· ÙÈ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜
Το πρωτοµαγιάτικο στεφάνι.
Η Άνοιξη αυτοπροσώπως…
σε ένα συµβολικό κύκλο.

∆Ô˘˜ Ì‡ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜
Το σύµβολο της σοφίας που συνόδευε τη θεά Αθηνά.
Ένα από τα πολλά ζώα - σύµβολα
των αρχαίων Ελλήνων. Λιγότερο γνωστή είναι
η κουκουβάγια Ασαζάστα, διώκτης των κακοποιών
πνευµάτων για τους αρχαίους Πέρσες.

∆ÔÓ Î·ÏÏˆÈÛÌﬁ
Î·È ÙË ‰È·ÎﬁÛÌËÛË
Ο µινωικός πολιτισµός δεν
ήταν ο µόνος που
χρησιµοποίησε και µορφές
και υλικά από τη Φύση.

Είναι σίγουρο πως στο µυαλό του καθενός έρχονται δεκάδες άλλες ιδέες και υλικά που δανειστήκαµε εµείς οι άνθρωποι για τις σηµαντικές στιγµές της ζωής µας. Μπορείς και εσύ να συµπληρώσεις κάποιες
από αυτές, ιδέες από τον τόπο σου ή και από τόπους µακρινούς:

ªÔ˘ÛÈÎ‹
...................................................................
...................................................................
.....................................................

∆ÂÏÂÙ¤˜
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.................................................

°ÈÔÚÙ¤˜
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.................................................

¢È·ÎﬁÛÌËÛË
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ª‡ıÔÈ

.................................................................

...................................................................................
................................................
...................................................................................
...................................................................................
......................................

∏ º‡ÛË ÔÙ¤ ‰Â Ì·˜ ˙‹ÙËÛÂ Ù· «‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·» ÁÈ· ﬁÛ· Ì·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ. ∞ÏÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È
ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙË˜!

✎ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ ÙÔ Ê˘Ùﬁ ‹ ÙÔ ˙ÒÔ ÌÂ ·˘Ùﬁ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ..
✿

✿

Το καβούκι του έχει όµορφα χρώµατα και γεωµετρικά σχήµατα. Από αυτό
παρασκευάζεται αναλγητικό φάρµακο που ανακουφίζει τον πόνο.

Ένα από τα πιο δηµοφιλή
αρωµατικά βότανα. Το έλαιο της είναι αποτελεσµατικό για εγκαύµατα και
τσιµπήµατα. Έχει ηρεµιστικές ιδιότητες.

Κληµατίδα της Μαδαγασκάρης

✿

∆ίκταµο

✿

Το µικρό ροζ λουλούδι
του είναι διάσηµο και
προστατεύεται, γιατί χρησιµοποιείται ως φάρµακο
για το διαβήτη και τον
καρκίνο.

Conus geographus

✿

Το 1972 οι Κινέζοι ερευνητές ανακάλυψαν ένα καινούργιο φάρµακο για την
ελονοσία, την αρτεµισινίνη. Έχει αντιπυρετικές και
αντιελονοσιακές ιδιότητες.

✿

Μεγαλώνει στα βουνά της
Κρήτης. Λέγεται και έρωντας. Σαν ρόφηµα, έχει αναζωογονητικές ιδιότητες και
καταπραΰνει τον πονοκέφαλο. Τα φύλλα του όταν µασιώνται, αρωµατίζουν το
στόµα, ενώ το αιθέριο έλαιο
του χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία.

Είναι γνωστό ως «ο γιατρός των φυτών», γιατί
διώχνει πολλά έντοµα.
Χρήσιµο για χαλαρωτικά
ροφήµατα κατά της αυπνίας.

Κλαίουσα Ιτιά (Salix x chrysosoma)

✿

Στην αρχαία Ελλάδα, ο
Ιπποκράτης συµβούλευε
τους ασθενείς του να µασούν κοµµάτια από τον κορµό της για να απαλύνουν
τον πόνο. Ο εξωτερικός
φλοιός της περιέχει µία χηµική ουσία που ονοµάζεται
σαλικιλικό οξύ. Το 1860,
Γερµανοί επιστήµονες της
εταιρείας Μπάγιερ, αντιγράφοντας τη φύση, δηµιούργησαν την ασπιρίνη.

Λεβάντα

✿

Αψίνθιο (Artemisia annua)

Χαµοµήλι

Αποτελεί εξαιρετική πρώτη
βοήθεια για τα εγκαύµατα
και τα κεντρίσµατα εντόµων.
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