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Έδαφος 

(Ρύπανση, ∆ιάβρωση, Ερηµοποίηση) 
 

«της γης οι πόροι ανοίγουνται σιγά-σιγά 

και πλάι απ’ το νερό που στάζει συλλαβίζοντας  

ένα πελώριο φυτό κοιτάει κατάµατα τον ήλιο» 

 

Οδυσσέας Ελύτης,  
Ήλιος ο πρώτος,  

Σώµα του καλοκαιριού 
 

Γενικά για το έδαφος  

Το επιφανειακό έδαφος είναι το επιφανειακό στρώµα  του στερεού 

φλοιού της γης στο οποίο στηρίζονται και αναπτύσσονται τα φυτά 

(35 ως 50 εκατοστά). Το στρώµα κάτω από το επιφανειακό έδαφος 

λέγεται υπέδαφος. Το υπέδαφος φτάνει στο 1,5µ ως 2µ., ως εκεί 

δηλαδή που προχωρούν οι ρίζες των φυτών και µπορεί να γίνει 

γεωργική εκµετάλλευσή του.  

Το έδαφος σχηµατίζεται µε φυσικό τρόπο από την αποσάθρωση 

των επιφανειακών πετρωµάτων της γης που συντελείται µε την 

επίδραση ορισµένων παραγόντων όπως οι συνεχείς µεταβολές της 

θερµοκρασίας, η βροχή, ο παγετός, ο άνεµος, οι µικροοργανισµοί, τα 

ανώτερα φυτά και οι ζωικοί οργανισµοί.   

Αν πραγµατοποιήσουµε κάθετη τοµή σε ένα έδαφος βάθους 

µερικών µέτρων θα διακρίνουµε διαφορετικά στρώµατα, τα οποία 

ονοµάζονται ορίζοντες.  

 
Ποικιλοµορφία εδάφους στο Ν. Τρικάλων 

Για να σχηµατισθεί 

ένα εκατοστό εδάφους 

απαιτούνται δεκάδες 

χρόνια, που µπορεί να 

είναι και ένας αιώνας. 

Το έδαφος, ένας 

φυσικός πόρος που 
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χρειάζεται πάρα πολύ καιρό 

για να δηµιουργηθεί, αποτελεί 

τη βάση για την παραγωγή 

τροφίµων και καταλαµβάνεται 

από ανθρωπογενείς 

κατασκευές, όπως πόλεις και 

γενικά κατοικηµένες περιοχές. 

Είναι επίσης αναγκαίος πόρος 

για την οικοδόµηση πόλεων 

και χωριών, σύγχρονων 

έργων υποδοµής, οδικών 

δικτύων κλπ.  

 
Φυσικό περιβάλλον και ανθρώπινη 

δραστηριότητα  

Συνεπώς το έδαφος καταλαµβάνεται και χρησιµοποιείται µε 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.  

Πολλές φορές παρατηρείται σύγκρουση στόχων, όταν 

τροποποιείται η χρήση για την οποία προοριζόταν. Πολλά κράτη µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν στη νοµοθεσία τους ότι η 

κοινωνία µπορεί να θεσπίσει κανόνες για την απαλλοτρίωση της γης, 

όταν πρόκειται για το γενικό συµφέρον.  

Εποµένως, η προστασία του εδάφους αφορά τόσο το έδαφος και 

τις ιδιότητές του όσο και τη χρήση για την οποία προορίζεται. 

Σχηµατισµός του εδάφους 

Πέντε παράγοντες θεωρείται πως επηρεάζουν το σχηµατισµό του 

εδάφους:  

α) το µητρικό υλικό, το οποίο είναι σχετικά χαλαρό υλικό, το 

προερχόµενο από την αποσάθρωση των πετρωµάτων και από το 

οποίο µε την επίδραση και των άλλων παραγόντων της 

εδαφογένεσης, σχηµατίζεται το έδαφος.  

β) το κλίµα,  το οποίο επιδρά στη βλάστηση µε τη θερµοκρασία και 

τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε άλλους παράγοντες εδαφογένεσης 
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γ) οι ζώντες οργανισµοί, δηλαδή φυτικοί οργανισµοί, 

µικροοργανισµοί, µεγάλοι οργανισµοί και άνθρωποι που 

χρησιµοποιούν τη γη για αγροτικές, δασικές, κτηνοτροφικές, 

οικιστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες  

δ) η τοπογραφία της περιοχής, δηλαδή η µορφή της επιφάνειας 

της γης  και 

ε) ο χρόνος, δηλαδή η διάρκεια διαδικασίας σχηµατισµού του 

εδάφους που είναι πολύ µεγάλη.  Συνήθως για το σχηµατισµό ενός 

στρώµατος από χώµα µέσω φυσικών διαδικασιών αποσάθρωσης 

µητρικών πετρωµάτων χρειάζονται από 100 έως 1000 χρόνια 

ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο το 

έδαφος δεν αποτελεί ανανεώσιµο φυσικό πόρο.  

Οι διεργασίες µέσω των οποίων σχηµατίζεται το έδαφος είναι 

φυσικές (από τη δράση νερού, ανέµου, θερµότητας, βαρύτητας), 

χηµικές (ανταλλαγές χηµικών στοιχείων στα συστατικά του 

εδάφους) και βιολογικές (αποικοδόµηση των φυτικών 

υπολειµµάτων από οργανισµούς). Η πιο σηµαντική βιολογική 

διαδικασία είναι η διάσπαση και χουµοποίηση, δηλαδή η αποσύνθεση 

των οργανικών υπολειµµάτων των ζώων και φυτών και των νεκρών 

µικροοργανισµών µε τελικό προϊόν ένα υλικό σκοτεινό και 

πολύπλοκο, χωρίς ιδιαίτερη δοµή που ονοµάζεται χούµος.  

Το έδαφος αποτελεί το µέσο στήριξης και θρέψης των φυτών, 

συνιστά τη βάση της αγροτικής και δασικής παραγωγής, το φυσικό 

φίλτρο και το προστατευτικό στρώµα των αποθεµάτων του υπόγειου 

νερού καθώς επίσης και το χώρο όπου ζουν µεγάλοι αριθµοί 

µικροοργανισµών που συµµετέχουν στην διαδικασία ανακύκλωσης 

στοιχείων όπως του αζώτου και του άνθρακα.  

Φυσικές ιδιότητες  

Μερικές βασικές φυσικές ιδιότητες του εδάφους µεταξύ άλλων 
αναφέρονται παρακάτω:  
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• Σύσταση: Η σύσταση του εδάφους διαµορφώνεται από την 

αναλογία των υλικών που το αποτελούν (µίγµα ανόργανων -

άµµου, ιλύος αργίλου- και οργανικών υλικών, νερού, αέρα,) 

• Υφή: Το µέγεθος των ανόργανων υλικών καθορίζει την υφή 

του εδάφους  

• Πορώδες και ειδικό βάρος: Το πορώδες καθορίζεται από τον 

όγκο που έχουν τα διάκενα του εδάφους. Το πραγµατικό ειδικό 

βάρος (λόγος του βάρους ενός όγκου κόκκων εδάφους προς 

ίσο όγκο αποσταγµένου νερού στους 4oC) είναι γύρω στα 2,5  

• Υγροσκοπικότητα: Η υγροσκοπικότητα του εδάφους: 

αναφέρεται στην ικανότητα πρόσληψης και απόδοσης 

υγρασίας. Όταν όλα τα διάκενα του εδάφους είναι γεµάτα νερό 

η υγροσκοπικότητα  του εδάφους φτάνει το µέγιστο.  

• Ειδική θερµότητα: Αφορά στην ποσότητα ενέργειας που 

απαιτείται για την αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1ο C. Η 

θερµοκρασία είναι ένας από τους συντελεστές της ανάπτυξης 

των φυτών και εξαρτάται από τα συστατικά του εδάφους, το 

χρώµα του, την υγρασία του κλπ.  

 

Χηµικές ιδιότητες  

• Ο δείκτης (pH) του εδάφους 

Ο δείκτης που ονοµάζεται pH (πε χα) καθορίζει την οξύτητα ή την 

αλκαλικότητα του εδάφους. Πιο συγκεκριµένα, εκφράζει τον 

αρνητικό λογάριθµο της συγκεντρώσεως των ιόντων υδρογόνου στο 

εδαφικό διάλυµα, δηλαδή πόσα ιόντα υδρογόνου βρίσκονται µέσα σε 

αυτό. Όταν το pH παίρνει τιµές κάτω από 7, το διάλυµα λέγεται 

όξινο ενώ όταν οι τιµές είναι πάνω από 7, αλκαλικό.  

Η ανάπτυξη των φυτών και η βλάστηση κάθε είδους επηρεάζεται 

από το pH του εδάφους, γιατί καθορίζει την απορρόφηση και τη 

διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους.  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το pH είναι: 

− η βροχόπτωση, 
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− το είδος των καλλιεργούµενων φυτών, και 

− η χρησιµοποίηση λιπασµάτων.  

 

Σύσταση του εδάφους  

Το έδαφος αποτελείται κατά το µισό περίπου του όγκου του από 

στερεά συστατικά (ανόργανα και οργανικά) και κατά το άλλο µισό 

από αέρα και νερό.  

Συστατικά εδάφους

5%

45%

25%

25%

οργανικά ανόργανα
συστατικά

αέρας νερό

 

 

 

Τα ανόργανα υλικά περιέχουν πέτρες, άµµο, πηλό και άργιλο σε 

διάφορα µεγέθη. Τα οργανικά υλικά περιέχουν υπολείµµατα φυτών 

και ζώων. Το έδαφος περιέχει και ζωντανούς οργανισµούς και 

περιλαµβάνονται από τους µικροοργανισµούς (βακτήρια, µύκητες) 

και τα ζώα που ζουν στο έδαφος όπως επίσης και τα σκουλήκια του 

εδάφους. Ένα τετραγωνικό µέτρο γόνιµου εδάφους συνήθως 

περιέχει πάνω από 1.000.000.000 µικροοργανισµούς. Οι οργανισµοί 

που συγκεντρώνονται στη φυλλοστρωµνή αναλαµβάνουν το έργο 

της αποικοδόµησης (αποσύνθεσης). Μετατρέπουν τα νεκρά οργανικά 

υλικά αρχικά σε χούµο και στη συνέχεια σε ανόργανα συστατικά, 

απαραίτητα για τα φυτά. 

Ο προσδιορισµός της εκατοστιαίας αναλογίας των ανόργανων 

υλικών γίνεται σε εδαφολογικά εργαστήρια και καλείται µηχανική 
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ανάλυση του εδάφους. Ανάλογα µε τα στοιχεία της µηχανικής 

ανάλυσης τα εδάφη κατατάσσονται σε κατηγορίες.   

Κατηγορίες εδαφών     

Όλα τα εδάφη δε σχηµατίστηκαν µε τον ίδιο τρόπο. Αλλού 

ό και απόθεσε σε αυτά περισσότερη άµµο, 

αλ

α σ α

 την άµµο. 

Το νερό, ο ήλιος και ο αέρας περνούν µέσα τους εύκολα και σε 

 

• 

δάφη αυτά έχουν 

 

ο ρ

 , τ τα η

 . 

επέδρασε πιο πολύ το νερ

λού έζησαν κατά εποχές περισσότερα ζώα και φυτά και πλούτισαν 

ανάλογα τα εδάφη µε θρεπτικές ουσίες, πολλές από αυτές 

µεταφέρθηκαν µε τα νερά των βροχών στις κοιλάδες, αλλού τα γύρω 

βουνά ήταν σβεστολιθικά κλπ. Έτ ι σήµερ  τα καλλιεργήσιµα 

εδάφη χωρίζονται στις παρακάτω γενικές κατηγορίες: 

• Σε αµµώδη. Αυτά έχουν για κύριο συστατικό τους

µεγαλύτερο βάθος. Όµως δε συγκρατούν υγρασία και οι 

θρεπτικές ουσίες της επιφάνειάς τους ξεπλένονται εύκολα. 

Ακόµα, το χειµώνα ψύχονται γρήγορα και το καλοκαίρι 

θερµαίνονται πολύ. Τα φυτά, που δεν έχουν βαθιές ρίζες, δε 

βρίσκουν πολλές θρεπτικές ουσίες στα εδάφη αυτά, δε 

στηρίζονται γερά και όταν φυσά δυνατός άνεµος, τα ρίχνει 

κάτω ή τα ξεριζώνει και όταν πιάνουν ζέστες, παύουν να 

αναπτύσσονται, αν δεν ξεραθούν τελείως.  

Σε αργιλώδη. Σε αυτά πλεονάζει η άργιλος (χώµα που 

χρησιµοποιείται στην κεραµοποιία). Τα ε

µεγάλη συνεκτικότητα και δύσκολα περνούν µέσα τους βαθιά 

το νερό, ο ήλιος κι ο αέρας. Το χειµώνα δεν τα διαπερνά το 

κρύο, αλλά στην επιφάνειά τους είναι ψυχρά. Το καλοκαίρι 

κρατούν υγρασία, αλλά στις µεγάλες ζέστες σκάζουν, 

δηµιουργώντας βαθιές ρωγµές. Οι ρίζες των φυτών 

δυσκολεύ νται να προχω ήσουν βαθιά, υποφέρουν από 

ασφυξία και στις ξηρασίες  όταν εξα µίζε ι όλη  επιφανειακή 

υγρασία, παύει κάθε ανάπτυξή τους και µαραζώνουν Τα 
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αργιλώδη εδάφη γίνονται κατάλληλα για καλλιέργεια, όταν 

ρίξουµε άµµο ( χι θαλασσινή, γιατί έχει αλάτι) ή κοπριά 

χωνεµένη ή και αχώνευτη.  

Σε πηλώδη. Κατάλληλα για την ανάπτυξη φυτών. Όταν 

εµπλουτίζονται µε οργανική

ό

• 

 ουσία θερµαίνονται ευκολότερα 

• 

κι έχουν τα µειονεκτήµατα των 

• λ κ

ανό). Είναι αφράτα και 

φ α

 

Ορίζο

και έχουν καλό αερισµό.    

Σε ασβεστολιθικά ή ασπροχώµατα. Αυτά προέρχονται από 

ασβεστολιθικά πετρώµατα 

αργιλωδών εδαφών. ∆ιορθώνονται, αν τους προσθέσουµε 

άµµο ή κοπριά, όπως στα αργιλώδη.  

Σε οργανικά εδάφη. Αυτά έχουν πολ ές οργανι ές ουσίες και 

το χρώµα τους είναι σκούρο (καστ

καλλιεργούνται εύκολα. ∆ιατηρούν τη ζέστη το χειµώνα και τη 

δροσιά το καλοκαίρι. Απορροφούν και συγκρατούν το νερό, τα 

διαπερνά εύκολα ο ήλιος και ο αέρας και µέσα τους ζουν 

σκουλήκια, µικρόζωα και µικρόβια, που µεγαλώνουν τη 

γονιµότητά τους. Είναι τα πιο κατάλληλα εδάφη για 

καλλιέργεια και µε το χώµα τους µπορούµε να πλουτίσουµε 

άλλα εδάφη τωχά (αργιλώδη, µµώδη και ασβεστολιθικά).  

ντες του εδάφους 

Σε µια κάθετη τοµή του εδάφους 

 οριζόντια 

στρ

δ

µέγεθος, το χρώµα και 

τη 

οντες. 

 έδαφος),  από την 

 (µε το ανώτατο στρώµα 0, να περιλαµβάνει 

διακρίνονται µια σειρά από

ώµατα που είναι οι εδαφικοί 

ορίζοντες. 

Οι εδαφικοί ορίζοντες ιαφέρουν 

ως προς το 

σύσταση. 

Το έδαφος αποτελείται από τρεις 

βασικούς ορίζ

Ο Α ορίζοντας (το επιφανειακό

επιφάνεια του εδάφους

αρχίζει

Ορίζοντες του εδάφους σε 
αγροτική περιοχή  Ηρακλείου 

Κρήτης 
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φυ κ

 σε αυτόν τα υλικά από τον ορίζοντα Α. Αποτελείται 

κυ

 
του εδάφους 

τά και φυλοστρωµνή) αι είναι πλούσιος σε οργανικά υλικά τα 

οποία έχουν αρχίσει να αποσυντίθενται. Αυτά ελαττώνονται βαθµιαία 

και συγχρόνως αρχίζουµε να βρίσκουµε και ανόργανα συστατικά. 

Ονοµάζεται αποπλυµένος γιατί τα υλικά µεταφέρονται από αυτόν 

χαµηλότερα. 

Ο Β ορίζοντας (υπέδαφος), ονοµάζεται εµπλουτισµένος γατί 

µεταφέρονται

ρίως από αργιλικά υλικά και από οξείδια του σιδήρου, µαγνησίου, 

αλουµινίου. Στον ορίζοντα Β διεισδύουν εύκολα οι ρίζες των φυτών 

και αντλούν θρεπτικά συστατικά. 

Ο C ορίζοντας αποτελείται από τα υλικά του µητρικού 

πετρώµατος. 

Υποβάθµιση  

Εδαφική υποβάθµιση είναι η µείωση της παραγωγικότητας του 

ότερες 

χρ

ί κ φ

α ί 

ς ο

 δια

εδάφους για µια ή περισσ

 
Υποβάθµιση εδάφους από 
βαριά γεωργικά µηχανήµατα 

ήσεις γης, που µπορεί να 

προκληθε  από φυσι ά αινόµενα και 

να επιτ χυνθε από ανθρώπινες 

παρεµβάσεις. Ανθρώπινες επεµβάσεις 

όπω  οι εκχερσώσεις, ι εντατικές 

καλλιέργειες, η υπεράντληση των 

υπογείων νερών δηµιουργούν σοβαρές

Τύποι υποβάθµισης του εδάφους:  

1. 

ταραχές στα εδάφη.  

Υδατική υποβάθµιση. Είναι η απώλεια επιφανειακού 

 που το συµπαρασύρει. 

 α

2. διάβρωση.

χώµατος λόγω κίνησης του νερού

Εξαρτάται από το κλίµ , το γεωλογικό υπόβαθρο, το 

ανάγλυφο και τη βλάστηση.  

Αιολική  Στην περίπτωση αυτή η άνε οι 

παρασύρουν το επιφανει

 µ

ακό χώµα. Η αποδάσωση 

ό

ηµ  εν τικ

(αποµάκρυνση της φυσικής βλάστησης) είναι απ  τους 

κύριους λόγους δ ιουργίας της και η τα ή γεωργία 
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(υπερβολική χρησιµοποίηση του εδάφους απ  τους γεωργούς) 

µε συνεχή οργώ ατα εκθέτουν το έδαφος σε υδατική και 

αιολική διάβρωση. Επίσης η εντατική βόσκηση δηµιουργεί 

µείωση της φυτοκάλυψης και καταστρέφει τη δοµή του 

εδάφους λόγω της µηχανικής δράσης των ποδιών των ζώων. 

ό

µ

3. Χηµική υποβάθµιση: 

α) µείωση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους  και 

β) αλατοποίηση που σηµαίνει αύξηση της συγκέντρωσης των 

 το 

ν λιπασµάτων 

4. Φ

αλάτων του επιφανειακού χώµατος, καθιστώντας

ακατάλληλο για γεωργική χρήση 

γ) οξύνιση που προκαλείται από τα συστατικά του εδάφους 

είτε από υπερχρησιµοποίηση όξινω

δ) ρύπανση από διάφορους ρύπους όπως βιοµηχανικά και 

αστικά απόβλητα, φυτοφάρµακα και άλλα.  

υσική υποβάθµιση. Είναι η κυριότερη µορφή υποβάθµισης 

ταν το έδαφος γίνεται συµπαγές (µειώνεταό ι το ποσοστό το 

 

 

∆ιάβρωση 

όγκου του αέρα). Όσο πιο συµπαγές είναι το χώµα τόσο πιο 

δύσκολη είναι η βλάστηση των σπόρων, άρα τόσο πιο πολλή η  

απορροή του νερού και συνεπώς η διάβρωση.    

 

 εδαφική διάβρωσηΗ  αποτελεί 

τις σπουδαιότερες 

µορφές εδαφικής υποβάθµισης 

και προκαλεί δυσµενή 

αποτελέσµατα στη φυτική 

παραγωγή γιατί χάνεται το 

γονιµότερο τµήµα του εδάφους. 

∆ιάβρωση είναι η παράσυρση 

του εδάφους που βρίσκεται στο 

ανώτερο στρώµα της γήινης επιφάνειας από το νερό της βροχής ή 

∆ιάβρωση εδάφους σε οργωµένη 
καλλιέργεια ελιάς 

µια από 
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τον ς του εδάφους, την κλίση του και 

ο ογ ο αση των βροχών και των ανέµων 

 βλάστησης. Σύµφωνα µε έρευνες, 

άβρω ους είναι 12,5 φορές µεγαλύτερη 

ση  υ  στο ίδιο χρονικό διάστηµα ένας 

, λ η από τη διάβρωση που υφίσταται 

ές µεγαλύτερη από το έδαφος µε 

ης είναι καταστρεπτικές γιατί 

α ε ή

ρ

αθµίζουν το έδαφος 

καταστρέφοντας τις 

Μέτ

Η πιση της διάβρωσης και η καλή συντήρηση του 

εδάφους µπορεί να γίνει µε τους παρακ όπους: 

 άνεµο. Εξαρτάται από το είδο

τη µ ρφολ ία τ υ, από την έντ

της περιοχής και από το είδος της

η δι ση του γεωργικού εδάφ

από τη διάβρω  που φίσταται

βοσκότοπος  200 φορές µεγα ύτερ

έδαφος φυλλοβόλων και 100 φορ

δάσος πεύκων.   

Οι συνέπειες της διάβρωσ

αποµακρύνεται το επιφανειακό έδαφος που έχει τις καλύτερες 

φυσικές και χηµικές ιδιότητες και  χάνονται  τα θρεπτικά συστατικά, 

ιδίως το ασβέστιο, το κάλιο και το µαγνήσιο.  

 

Ανθρώπινες δραστηριότητες που επιταχύνουν τη διάβρωση  

 Η καταστροφή των δασών και οι  πυρκαγιές.  

 Υπερβόσκηση. Εξαφανίζεται η βλάστηση και τα πόδια των ζώων 

καταστρέφουν τη δοµή του εδάφους και δηµιουργούν κόκκους 

σκόνης.   

 Μη ορθολογική κ λλιέργεια γ ωργικ ς γης. Οι εντατικές 

καλλιέ γειες εξαντλούν τα 

θρεπτικά στοιχεία και 

υποβ

φυσικές του ιδιότητες.  

 

 

ρα προστασίας  

 αντιµετώ

 
 περιοχή σε δασική έκταση µε ∆ασική

σηµάδια αυξηµένης βόσκησης 

άτω τρ
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• 

στη µείωση της κλίσης και 

τη χαλάρωση του εδάφους, 

 της οδηγεί 

• 

α

• ώ

 ή µ

• π

ό αυτές. 

οικοσυστήµ

αίνουµε άµεσα µε φυ

• 

• τη

Ερ

Με την καλλιέργεια των επικλινών εδαφών κατά ισοϋψείς 

καµπύλες, η οποία συντελεί 

που µε τη σειρά

στην αποτροπή της 

επιφανειακής απορροής των 

νερών της βροχής. 

Με την κατασκευή 

αναβαθµίδων (πεζουλιών) κ

εδάφη.  

Με την κάλυψη των εδαφ

καλλιεργούµενα φυτά ε φυ

Προστασία των δασών από 

προστασίας µετά απ

Τα ατα έχουν

αναγέννησης, όµως µερικές φ

να επεµβ

έργα.   

Η αποκατάσταση παλιών λατοµ

• Με την αγρανάπαυση και την 

ειδών 

Με ν αλλαγή των καλλιεργη

ηµοποίηση  

µφωνα µε την περιγραφή το

ένα Έθνη

Σύ

Ηνωµ  (1992), ερηµοποίησ

τέτοιο

λόγια

συµπε ανοµένων των κλιµ

δρ τ

 βαθµό, ώστε το έδαφος να χ

 να «νεκρώνεται». Προκαλείτ

ριλαµβ

ασ ηριοτήτων του ανθρώπου. 

 

 

 - 15 
Αναβαθµίδες κατασκευασµένες από 
φυσική πέτρα  
τά τις ισοϋψείς στα επικλινή 

ν µε φυτική βλάστηση ή µε 

σική βλάστηση (λιβάδι, δάσος) 

υρκαγιές και τη λήψη µέτρων 

Α . 

 τη δυνατότητα φυσικής 

τεύσεις ή αντιδιαβρωτικά τεχνικά 

 

ρα

ναδάσωση, φυσική ή τεχνητή

ορές σε επικλινή εδάφη πρέπει 

είων που έχουν εγκαταλειφθεί 

εναλλαγή των καλλιεργούµενων 

τικών π κτικών  

υ όρου, που έχει γίνει από τα 

η είναι η υποβάθµιση της γης σε 

 

ατικών µεταβολών και των 

άνει τη γονιµότητά του, µε άλλα

αι από διάφορους παράγοντες, 

-
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Οι έντονες βροχοπτώσεις συντελούν στην επιδείνωση του 

φαινοµένου της ερηµοποίησης, καθώς προκαλούν µεγάλη διάβρωση 

του εδάφους, µετακίνησή του προς τα κατώτερα στρώµατα, 

απογύµνωση περιοχών, ληµµ ρες. π ύ

 

 

!7   
 

Η ερηµοποίηση γης οφείλεται σε 

παρατεταµένες µό µε υπερβόσκηση 

και λανθασµένη . Οι ανθρωπογενείς 

επιδράσεις σε ηµι-  καταστρέφουν τη 

βλάστηση και αφήνουν το έδαφος απροστάτευτο. Ακόµα στις 

περιοχές, στις οποίες υπάρχει έρηµος παρατηρείται µετακίνηση της 

άµ  µε τη βοήθεια των ανέµων και µεταφορά της ερήµου σε άλλες 

περ

Ιουνίου ηµέρα κατά της ερηµοποίησης

 µεγάλων εκτάσεων της 

περιόδους ξηρασίας, σε συνδυασ

γεωργική εκµετάλλευση της γης

ερηµικές και άλλες περιοχές

µου

ιοχές.  

Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα ερηµοποίησης των 

εδαφών σε πολλές περιοχές της χώρας 

µας – βουνών και κυρίως νησιών – 

από τις συνεχείς πυρκαγιές και την 

εντατική υπερβόσκηση. Σε αυτές τις 
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περιοχές έχουν αποµείνει µόνο τα ατα, α  χώ

έχει παρασυρθεί από τα νερά τ

Το 50% των εδαφών της 

σε ολόκληρη την Ελλάδα

ερηµοποίησης, µε επιπτώσεις 

πρόβληµα της χώρας. Η αποκ

έχει η ερηµοποίηση των 

εδα

α  τ ε      

ε τον τύπο του κλίµατος, 

)

 νερού και τον τουρισµό) 

.ά.)  

τ έ

 

Ρύπανσ

 σκληρά πετρώµ φού το µα 

ης βροχής.  

Κρήτης αλλά και το 35% των εδαφών 

 βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 

στην οικονοµία και στο δηµογραφικό 

ατάσταση αυτών των οικοσυστηµάτων 

απαιτεί µεγάλο σχετικά χρονικό διάστηµα. 

Καθώς έγινε αντιληπτή η σηµασία που 

φών µιας περιοχής, δηµιουργήθηκαν δείκτες, η συνεχής 

παρ κολούθηση ων οποίων διευκολύνει τη διατήρηση των δαφών.   

Οι δείκτες έχουν κατηγοριοποιηθεί σύµφωνα µε τη σχέση τους 

όσο  αφορά στην ερηµοποίηση  σε:  

• Οικολογικούς (έχουν σχέση µ

τον τύπο του εδάφους, την ύπαρξη νερού, τη βλάστη, τις 

πυρκαγιές   

• Οικονοµικούς (έχουν σχέση µε τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία καθώς και µε τον τρόπο και την ένταση των 

χρήσεων γης, την κατανάλωση

• Κοινωνικούς (έχουν σχέση µε παράγοντες του 

πληθυσµού όπως, µορφωτικό και βιοτικό επίπεδο, πυκνότητα 

πληθυσµού κ

• Οργανωτικούς (έχουν σχέση µε τα σχέδια δράσης της 

περιοχής, τις πολιτικές διαχείρισης των πόρων της περιοχής, τη 

νοµοθεσία κ.ά.)   

• Σύνθετους δείκτες (έχουν σχέση µε ο σύνολο ή µ ρος 

των παραπάνω δεικτών) 

η του εδάφους  

 τον όρο ρύπανση του εδάφους εννοείται οποιαδήποτε 

ύµητη αλλαγή 

Με

ανεπιθ στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά 

χαρακτηριστικά του εδάφους, η οποία είναι ή µπορεί υπό 
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Σκουπίδια σε  περιοχή της Πίνδου 

µιουργούνται στην 

ατµόσφαιρα και οι οποίοι 

καταλήγουν  αυ µε τις

βροχές. Στην συνέχεια οι ρ ποι οι οποίοι δηµ  στο έδαφος 

δασική

προϋποθ ε

υπόλο ς οργανισµούς. 

Η ρύπανση του εδάφους προχωρεί πιο αργά από ό,τι αυτή του 

ν υδάτινων οικοσυστηµάτων και για αυτό 

άργησε

 σ ό

 ε α ν

σ

ντρώνονται από την 

ατµ

ικά απόβλητα τα οποία 

πετιούντα  υ

ά  τ ραγωγή σε µεγάλο βαθµό, 

λλα και µεταλλοειδή που 

 συσσωρεύονται στους 

ς κοντά 

ν

α στους ρύπους που 

δη

σε τά  

ύ ιουργούνται

έσ ις να γίνει, ζηµιογόνος για τον άνθρωπο και τους 

ιπους φυτικούς και ζωικού

ατµοσφαιρικού αέρα ή τω

 να εκτιµηθεί η σηµασία της.  

Η ρύπανση του εδάφους υµβαίνει ταν συγκεντρώνονται σε 

αυτό ρυπογόνες ουσίες σε ποσότητ ς που λλοιώ ουν τη σύστασή 

του, προκαλούν βλάβες τους οργανισµούς και διαταράσσουν τα 

οικοσυστήµατα του. Οι ρυπογόνες ουσίες συγκε

όσφαιρα (τοξικές ουσίες που πέφτουν µε τη βροχή) ή από το 

νερό που κυκλοφορεί και µεταφέρει 

ρύπους. 

Η ρύπανση του εδάφους 

δηµιουργείται  βασικά  από την χρήση 

ορισµένων τεχνικών µέσων της 

σύγχρονης γεωργίας, όπως τα χηµικά 

λιπάσµατα και φυτοφάρµακα, όµως 

µπορεί να  συµβεί από τα οικιακά και 

βιοµηχαν

ι σε αστικές ή παίθριες 

περιοχές. 

Τα χηµικ λιπάσµατα αυξάνουν ην πα

αλλά περιέχουν ίχνη από τοξικά µέτα

παραµένουν στο έδαφος και 

επιφανειακούς ορίζοντες, 

ιδιαίτερα στι περιοχές 

στις ρίζες. Ακόµα τα εδάφη εί αι 

εκτεθειµέν

Εφαρµογή ζιζανιοκτόνων σε 
καλλιέργεια αµπελιού  
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ο ι σ

των χερσαίων υδάτων και των 

 ά ως τα πλαστικά κουτιά, τα γυάλινα 

δοµούνται πολύ αργά ή καθόλου 

 απόβλητα τα οποία πετιούνται σε 

 ρύπανση των εδαφ ν  

ποβα ν την ική του περιβάλλοντος γενικά.  

ανισµό του ανθρώπου. Οι τοξικές ουσίες στο χώµα 

µο

να 

περ

µ

ανανεώσιµος φυσικός πόρος αφού χρειάζεται 

ή απλά διέρχ ντα  από αυτό, καταλήγουν αργά ή γρήγορα την 

υδρόσφαιρα και µέσω τον επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στις 

θάλασσες. Έτσι λοιπόν η ρύπανση του εδάφους είναι στενά 

συνδεδεµένη µε την ρύπανση 

θαλασσών. 

Τέλος τα οικιακ απόβλητα, όπ

µπουκάλια υλικά τα οποία αποικο

καθώς επίσης και τα βιοµηχανικά

αστικές ή υπαίθριες  περιοχές προκαλούν

αλλά και υ θµίζου  αισθητ

Η ρύπανση του εδάφους έχει δυσάρεστα αποτελέσµατα στη ζωή  

και τον οργ

ώ

λύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και επιβαρύνουν την υγεία του 

ανθρώπου από το πόσιµο νερό. Ακόµα ορισµένοι φυτικοί οργανισµοί 

όπως τα λαχανικά δεν µεταβολίζουν πλήρως αυτές τις ουσίες  

(κυρίως τα νιτρικά) µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η συγκέντρωση 

τους στην φυτική µάζα και διαµέσου των τροφικών αλυσίδων 

νούν στον άνθρωπο. Τα φυτοφάρµακα έχουν πολλά 

πλεονεκτήµατα αλλά παρουσιάζουν όµως και σοβαρά µειονεκτήµατα 

όπως την συσσώρευση κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας και τα 

προβλήµατα που δηµιουργούν σε όλους τους οργανισµούς του 

οικοσυστή ατος που επιδρούν και όχι µόνο στους εχθρούς των 

καλλιεργειών. Η αλόγιστη χρήση τους ακόµα έχει ως αποτέλεσµα την 

εµφάνιση νέων ανθεκτικών στελεχών των εχθρών των καλλιεργειών 

και ασθενειών. 

 

Συµπερασµατικά, το έδαφος είναι ο βασικός συντελεστής της 

γεωργικής παραγωγής, ένας παράγοντας που µαζί µε την εργασία και 

το κεφάλαιο (φυτά, ζώα, σπόροι, µηχανήµατα, κτίσµατα  κλπ.) είναι 

απαραίτητος για να παραχθούν προϊόντα πάνω στη γη τα οποία 

προορίζονται για την τροφή του ανθρώπου. Το έδαφος είναι 

πρακτικά, µη 
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εκατοντάδες χρόνια να  δηµιουργηθεί. Παράλληλα δέχεται τις 

επι

ό

δράσεις όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και µπορεί να 

καταστραφεί πολύ γρήγορα (διάβρωση). Οι κλιµατικές αλλαγές 

επηρεάζουν την διατήρηση των εδαφών σε πολλές περιοχές του 

πλανήτη και εποµένως η εφαρµογή πολιτικής µε στόχο την 

αειφορική του διαχείριση πρέπει να είναι επιτακτική ανάγκη λων 

των κρατών πάνω στη γη.  
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Μεθοδολογία Παιδαγωγικού υλικού 
 
Το παιδαγωγικό υλικό σχεδιάστηκε µε βάση τη φιλοσοφική και 

παιδαγωγική θεώρηση της Π.Ε και τις αρχές της εκπαίδευσης για την 

αειφορία. Το υλικό αναµένεται να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και 

µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το σηµαντικό ρόλο του εδάφους 

στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη και βέβαια να υλοποιήσουν 

εποικοδοµητικά τις δραστηριότητες στις περιοχές που θα 

επισκεφτούν.    

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει ή να τροποποιήσει 

δραστηριότητες ή φύλλα εργασίας ανάλογα µε τη βαθµίδα 

εκπαίδευσης (γυµνάσιο – λύκειο) και το συνολικό χρόνο της 

επίσκεψης. 

Οι δραστηριότητες, εκτός από το πρόγραµµα «Καλλιστώ»,  

µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια προγράµµατος Π.Ε, στα 

µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος  του σχολείου, σε δράσεις 

στο πεδίο και  στα εργαστήρια των φυσικών επιστηµών και της 

τεχνολογίας.  

Χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι, όπως ο καταιγισµός ιδεών, 

πειραµατικές µέθοδοι, αντιπαράθεση, οµαδική συζήτηση, παιχνίδια 

ρόλων, δηµοσκόπηση.    

Το παιδαγωγικό υλικό για το έδαφος σχεδιάστηκε µε βάση τους 

παρακάτω στόχους:  

• Κατανόηση βασικών εννοιών που συνδέονται µε το 

έδαφος 

• Σύνδεση των γνώσεων του σχολείου µε τα δεδοµένα της 

περιοχής όπου θα γίνει η επίσκεψη  

• Κατανόηση της ανθρώπινης παρέµβασης σε ποικιλία 

εδαφών και σύγκριση µε τα εδάφη της περιοχής τους  

• Αντίληψη της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων που συνδέονται µε το έδαφος στις διάφορες 
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περιοχές και τις επιπτώσεις στις  οικονοµικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες 

• Συνεργασία και  επικοινωνία οµάδας 

• Ενίσχυση της συζήτησης και διαπραγµάτευσης  

• Βιωµατική εµπειρία στο περιβάλλον    

• Κατανόηση του οικοσυστήµατος του εδάφους  

• ∆υνατότητα συσχέτισης του παράγοντα του εδάφους µε 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες  

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, καταγραφής και 

επεξεργασίας πληροφοριών  

• Έκφραση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας  

• Κατανόηση της έννοιας της αειφορικής διαχείρισης του 

εδάφους 

• Εναλλακτική χρησιµοποίηση του εδάφους στη γεωργικές 

δραστηριότητες   

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αντίληψη προσωπικής 

ευθύνης απέναντι στα προβλήµατα του εδάφους  

• Τροποποίηση συµπεριφοράς, ανάληψη ευθυνών και 

συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε 

περιβαλλοντικά προβλήµατα σχετικά µε το έδαφος.  
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∆ραστηριότητα 1η 

 

Γνωρίζω το έδαφος µιας περιοχής 

 

Στόχοι  

• ∆ιαπίστωση της σύστασης του εδάφους σε διαφορετικά 

οικοσυστήµατα (σε δάσος, στο βουνό, σε καλλιεργήσιµο 

έδαφος) ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

επίσκεψης 

• Απόκτηση γνώσεων για υπολογισµό του pH του εδάφους   και 

της εδαφικής υγρασίας µε όργανα µέτρησης  

• Απόκτηση γνώσεων για υπολογισµό της υγρασίας µε εµπειρικό 

τρόπο  

• Απόκτηση της ικανότητας σποράς σπόρων  στο έδαφος 

• Απόκτηση της ικανότητας συσχέτισης της ανάπτυξης των 

φυτών µε το είδος του εδάφους  

• Απόκτηση της ικανότητας διάκρισης των οριζόντων του 

εδάφους   

 

 Υλικά 

Όργανα για τη µέτρηση παραµέτρων του εδάφους, όπως το pH και 

την υγρασία, µολύβι, χαρτιά. 

 

Μέθοδος  

Σύµφωνα µε έρευνες, τα διαφορετικά εδάφη καθορίζουν τη 

χρήση, το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας, τις ανάγκες θρέψεως 

των φυτών και τις αρδευτικές ανάγκες προς αποφυγή της σπατάλης 

του πολύτιµου νερού. Ακόµα καθορίζουν την ανάπτυξη και την 

παραγωγικότητα των φυτών και προσδιορίζουν λύσεις ορθολογικής 

και αειφορικής  διαχείρισης των εδαφών.   
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Α. Εµπειρικός προσδιορισµός της µηχανικής σύστασης του 

εδάφους µε την αφή.  

Η µηχανική σύσταση των εδαφών επηρεάζει: 

1.  τη στράγγισή τους  

2.  την ποσότητα του νερού που συγκρατούν  

3.  την κυκλοφορία του αέρα µέσα σε αυτά  

4.  τη δυσκολία κατεργασίας τους  

5.  τη γονιµότητα τους. 

Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στην ορθολογική διαχείριση των 

εδαφών από τον άνθρωπο.  

Επισκεπτόµαστε διαφορετικά εδάφη: σε δάσος, σε βουνό, σε 

καλλιεργήσιµη έκταση. 

Αφαιρούµε τα χαλίκια (κόκκους µε διάµετρο µεγαλύτερη από 

2mm) από ένα κοµµάτι της περιοχής του εδάφους 30cm πλάτους 

30cm µήκους. Το βρέχουµε κατάλληλα και προσπαθούµε µε τα χέρια 

µας να το πλάσουµε. Είναι : 

• Αµµώδες: αν δε σχηµατίζει σβώλους µέσα στην παλάµη και δε 

λερώνει τα χέρια  

• Πηλώδες: αν πλάθεται καλά, κολλάει αρκετά, λερώνει πολύ τα 

χέρια . 

• Αργιλώδες: Αν πλάθεται µε δυσκολία, γιατί κολλάει πολύ στα 

δάχτυλα και µε δυσκολία το συγκεντρώνουµε για να 

σχηµατίσουµε βώλους.    

 
Β. Μέτρηση του ΡΗ του εδάφους και εδαφικής υγρασίας µε 
όργανα µέτρησης. 
 
Επίσκεψη στο πεδίο.  

Επιλέγουµε ένα τµήµα του εδάφους όπου να µπορούν να 

βυθισθούν τα δυο ηλεκτρόδια του οργάνου µέτρησης του PH. 
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Καταγράφουµε την ένδειξη. 

Επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία σε διαφορετικούς τύπους 

εδαφών, καταγράφουµε και συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα. 

Τα αποτελέσµατα µπορούµε να τα 

απεικονίσουµε µε ραβδογράµµατα ή µε άλλο 

τρόπο. 

Με το ίδιο τρόπο καταγράφονται και οι 

µετρήσεις  της εδαφικής υγρασίας µε το 

αντίστοιχο όργανο.  

 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Ε∆ΑΦΟΥΣ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΤΥΠΟΙ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ pH 
ΥΓΡΑΣΙΑ  

Ε∆ΑΦΟΥΣ 

 

 

Ε∆ΑΦΟΣ 1 

(Στο δάσος) 

 

   

 

Ε∆ΑΦΟΣ 2 

(Σε καλλιέργεια) 

 

   

 
Ε∆ΑΦΟΣ 3 

 
(Στο βουνό) 

 

   

 

 

 

 
 

 

 - 25 -



Ε∆ΑΦΟΣ (∆ιάβρωση – Ερηµοποίηση-Ρύπανση) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Γ. ∆ιακρίνω και µελετώ τους ορίζοντες του εδάφους   

 

Φωτογραφίζω κάθετες τοµές του εδάφους, εντοπίζω τους ορίζοντές 

του και εξηγώ τον κάθε ορίζοντα σε σχέση µε τη σύσταση του και 

την ανάπτυξη των φυτών.  
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Φύλλο εργασίας 1 

Προσδιορισµός της εδαφικής υγρασίας στο πεδίο 

(Εκτίµηση της εδαφικής υγρασίας µε την αφή) 

 

Η υγρασία στο έδαφος είναι απαραίτητη για την κανονική 

ανάπτυξη των φυτών. Μέσα στο εδαφικό νερό διαλύονται τα 

θρεπτικά στοιχεία του εδάφους και έτσι απορροφούνται από τα φυτά. 

Όταν το ποσοστό της υγρασίας µειώνεται, το φυτό όλο και πιο 

δύσκολα απορροφά το νερό από το έδαφος, κάτω δε από ένα σηµείο 

που ονοµάζεται «σηµείο µάρανσης» τα φυτά δε µπορούν να 

απορροφήσουν νερό από το έδαφος. 

 

Τι κάνουµε 

Τοποθετούµε λίγο έδαφος στην παλάµη του χεριού µας, το 

συµπιέζουµε και µετά την ανοίγουµε. Παρουσιάζονται τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 

1. Έδαφος ελαφρό: ∆ε 

γίνεται σβώλος και αν το 

κινήσουµε µέσα στην 

παλάµη, δεν τρέχει 

ανάµεσα στα δάκτυλα  

2. Έδαφος µέτριο: 

Σχηµατίζεται σβώλος που 

µε την παραµικρή κίνηση 

της παλάµης σκορπάει 

3. Έδαφος Βαρύ: Σχηµατίζεται σβώλος που σκορπάει και όταν 

ακόµα τον µετακινήσουµε µέσα στην παλάµη  
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Αν το δείγµα εδάφους είναι ξηρότερο (τρέχει από τα δάχτυλα και 

δε σχηµατίζει σβώλο) χρειάζεται νερό.  

Καταγράφουµε τις παρατηρήσεις µας σε πίνακα και αξιολογούµε 

τη σχέση νερού και τύπου εδάφους.   
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Φύλλο εργασίας 2 

Σπορά σπόρων σε εδάφη διαφορετικής σύστασης. 

∆ιαπίστωση της πορείας της βλάστησης των σπόρων ανάλογα µε τη 

µηχανική σύσταση του εδάφους.  

Σπορά σπόρων ενός είδους φυτού σε τρία διαφορετικά εδάφη.   

 

Υλικά 

 3 γλάστρες µέτριου µεγέθους ή µικρά κιβώτια σποράς, 

 σπόροι, 

 έδαφος διαφορετικής σύστασης σε κάθε γλάστρα, 

 λίγο οργανικό λίπασµα. 

 

Τι κάνουµε 

 Τοποθετούµε τους σπόρους στις γλάστρες.  

 Πιέζουµε για να έλθει σε επαφή το έδαφος και ο σπόρος.  

 Ποτίζουµε µε την ίδια ποσότητα νερού κάθε 2 µέρες και τα τρία 

εδάφη όσο διάστηµα χρειάζεται για να βλαστήσουν οι σπόροι.  

 Καταγράφουµε τις παρατηρήσεις µας για το κάθε έδαφος 

ξεχωριστά.  
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Τύπος 
εδάφους 

 

Ηµεροµηνία 
Σποράς 

Αρχή 
βλάστησης 
σπόρων 

(πρώτο φύλλο) 
σε ηµέρες 

Ηµέρες µε 
πλήρη 

ανάπτυξη των 
βλαστών του 

φυτού 

Μέτρηση 
ανάπτυξης 
φυτού στο 
τέλος των 
µετρήσεων 

(σε cm) 

αµµώδες 

 

  

 

 

 

 

πηλώδες 

 

  

 

 

 

 

αργιλώδες 

 

  

 

 

 

 

Μετά συσχετίζουµε τα αποτελέσµατα έτσι ώστε να γίνεται σωστή 

διαχείριση του εδάφους της περιοχής.  
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∆ραστηριότητα 2η  

Βιοποικιλότητα στο έδαφος µιας περιοχής 

 

Στόχοι 

• Καταγραφή διαφορετικών ειδών φυτών ή ζωικών οργανισµών 

σε ένα έδαφος  

• Υπολογισµός της συχνότητας εµφάνισης και της αφθονίας 

φυτικών ή ζωικών ειδών 

• Σύγκριση βιοποικιλότητας στο έδαφος δύο διαφορετικών 

περιοχών σε σχέση µε τους αβιοτικούς παράγοντες  

• Επίδραση της κατάστασης του εδάφους στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας µιας περιοχής  

 

Υλικά 

 Ένα τετράγωνο πλευράς ενός µέτρου.  

Για την κατασκευή του τετραγώνου χρησιµοποιούµε τέσσερα ξύλα 

µήκους ενός µέτρου τα οποία τα ενώνουµε στις άκρες τους. Το 

τετράγωνο αυτό µπορεί να χωρισθεί σε µικρότερα τετράγωνα που το 

καθένα να έχει το ίδιο εµβαδόν. Συνήθως χωρίζουµε την κάθε 

πλευρά σε τέσσερα ίσα µέρη. Ο χωρισµός γίνεται µε σπάγκο που 

µπορεί να στερεωθεί πάνω στα ξύλα µε πινέζες ή καρφιά.  

Για το τετράγωνο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σπάγκος 

µήκους 4 µέτρων που θα έχει κόµπους ανά ένα µέτρο. 

 Τετραγωνισµένο χαρτί, Μολύβι, χαρτιά. 

 

Μέθοδος 

Επίσκεψη στην περιοχή µελέτης.  
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Το ξύλινο τετράγωνο τοποθετείται τυχαία πάνω στο έδαφος. 

Καταγραφή των διαφορετικών φυτών ή ζώων που επικρατούν στο 

βιότοπο που βρίσκεται στο εσωτερικό του τετραγώνου. 

Σηµειώνεται η θέση τους πάνω στο τετραγωνισµένο χαρτί. 

Επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία και για µερικά άλλα τετράγωνα. 

Η µέθοδος αυτή είναι ιδανική για ανάλυση σε αγρούς, παραλίες, 

φρύγανα. 

Τα αποτελέσµατα µεταφέρονται σε πίνακες. 

Υπολογισµός: 

 

% Συχνότητα του είδους Α = 

αριθµός των τετραγώνων στα οποία υπάρχει το είδος Α / 

Συνολικός αριθµός των τετραγώνων ×100%. 

Με αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές εξοικειώνονται µε την 

πολυπλοκότητα ενός οικοσυστήµατος, που είναι σε άµεση συνάρτηση 

µε το έδαφος, όπως αυτή µπορεί να υπολογισθεί µέσα από: 

• τη συχνότητα εµφάνισης ενός είδους 

• την πυκνότητα των φυτών ή των ζώων (αριθµός είδους/m2 

εδάφους) 

• την κάλυψη των φυτών σε ποσοστό επί του εδάφους 

Τέλος, µε την επανάληψη της παραπάνω µπορεί να γίνει  σύγκριση 

διαφορετικών βιοτόπων. 
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Φύλλο εργασίας 1 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ 

 

Α.Α 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ 1           

ΕΙ∆ΟΣ 2           

ΕΙ∆ΟΣ 3           

ΕΙ∆ΟΣ 4           

ΕΙ∆ΟΣ 5           

ΕΙ∆ΟΣ 6           

ΕΙ∆ΟΣ 7           

ΕΙ∆ΟΣ 8           

ΕΙ∆ΟΣ 9           

ΕΙ∆ΟΣ 10           

ΕΙ∆ΟΣ 11           

ΕΙ∆ΟΣ  12           

 

 

Εάν τα είδη είναι περισσότερα µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

περισσότερα φύλλα εργασίας. 

Ο υπολογισµός µπορεί να γίνει ξεχωριστά για τα είδη των φυτών 

και για τα είδη των ζώων. 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

Φύλλο εργασίας 2 

 

Ο εκπαιδευτικός εντοπίζει τη σηµασία της βιοποικιλότητας και 

ζητά από τους µαθητές να παίξουν το ρόλο ενός από τα φυτά ή τα 

ζώα που ζουν στο έδαφος (πως τρέφεται, που ζει, συναισθήµατα, 

πως επηρεάζεται από παράγοντες όπως το νερό, ο αέρας, το κρύο 

κλπ.)   

Κατά την επίσκεψη στο πεδίο οι µαθητές θα αναπαραστήσουν 

τους ρόλους τους ως ένα θεατρικό δρώµενο.   
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Ε∆ΑΦΟΣ (∆ιάβρωση – Ερηµοποίηση-Ρύπανση) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Φύλλο εργασίας 3 

Το «χαλί» του εδάφους  

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη φύση οι µαθητές συλλέγουν 

φυτά τα αποξηραίνουν και µαζί µε εδαφικό υλικό (χώµα) της 

περιοχής φτιάχνουν κολάζ µε υλικά της φύσης. 

 

Υλικά 

Χαρτόνι ή χαρτί περιτυλίγµατος χρώµατος µπεζ, εφηµερίδες, παλιά 

περιοδικά, κόλα, κολλητική ταινία. 

  

∆ιαδικασία:  

Οι µαθητές αφού µαζέψουν όσα περισσότερα είδη φυτών 

µπορούν, τα αποξηραίνουν τοποθετώντας τα ανάµεσα σε εφηµερίδες 

ή σε παλιά περιοδικά.  

Αφού αποξηραθούν, τα κολλούν πάνω στο χαρτόνι ή στο χαρτί 

περιτυλίγµατος µαζί µε κόκκους από έδαφος της περιοχής για να 

φαίνεται πιο φυσικό το έργο τους. Ενδιάµεσα γράφουν συνθήµατα 

σχετικά µε το θέµα: βιοποικιλότητα και έδαφος.  

Τοποθετούν το δηµιούργηµά τους σε τοίχο του σχολείου. Αν στη 

δραστηριότητα συµµετέχουν πολλοί µαθητές µπορεί να γίνει και 

διαγωνισµός µε διάφορα θέµατα για τη φύση.  
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Ε∆ΑΦΟΣ (∆ιάβρωση – Ερηµοποίηση-Ρύπανση) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

∆ραστηριότητα 3η  

 

Χρήσεις γης χθες και σήµερα  

Στόχοι 

• Καταγραφή των µεταβολών που υπέστη η περιοχή  µέσα στο 

χρόνο 

• ∆ιαπίστωση των αιτιών και των αποτελεσµάτων των µεταβολών 

αυτών 

• Προβληµατισµός για τις επιπτώσεις της ανάπτυξης της γεωργίας 

στα οικοσυστήµατα. 

• Εξάσκηση στη χρήση χαρτών, αεροφωτογραφιών, κλπ. 

• Καλλιτεχνική έκφραση των συναισθηµάτων τους  

• Σύνθεση και αξιολόγηση των δεδοµένων που έχουν προκύψει από 

την έρευνά τους 

• Κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν µεταξύ φυσικού 

και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

 

Υλικά 

• Χάρτης της περιοχής 

• Φωτογραφική µηχανή  

• Παλιές φωτογραφίες ή αεροφωτογραφίες της περιοχής 

• Σηµειωµατάρια, µολύβια 

 

Μέθοδος 

Αναθέτουµε στους µαθητές µια έρευνα σύγκρισης της χρήσης γης 

που γινόταν σε παλιότερες εποχές και σήµερα στην περιοχή τους.  

Οι µαθητές εργάζονται µε το χάρτη της περιοχής όπου, µε βάση 

συνεντεύξεις µε παλαιούς κατοίκους και έρευνα σε αρχείο 

φωτογραφιών ή αεροφωτογραφιών, σηµειώνουν τις χρήσεις γης σε 

παλαιότερες εποχές και τις συγκρίνουν µε τις σηµερινές.  
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Στη συνέχεια κάνουν µια καταγραφή των µεταβολών που υπέστη 

η περιοχή και ιεραρχούν τις µεταβολές ανάλογα µε την έκταση και 

τους ρυθµούς µε τους οποίους συνέβησαν. 

Οι µαθητές καταγράφουν τις καλλιέργειες σήµερα και παλιότερα 

στην περιοχή τους (Περιοχή 1) και στην περιοχή της επίσκεψής τους 

Περιοχή 2). 

 

Καταγραφή στοιχείων για τη χρήση γης της περιοχής 

Περιοχή 1 Παλιότερα Σήµερα 

Καλλιέργειες της 
περιοχής: 
 

  

Ζώα: 
 

  

Φυτά: 
 

  

Ανθρώπινες 
παρεµβάσεις: 
 

  

∆ασικές εκτάσεις: 
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Ε∆ΑΦΟΣ (∆ιάβρωση – Ερηµοποίηση-Ρύπανση) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Καταγραφή στοιχείων για τη χρήση γης της περιοχής 

Περιοχή 2 Παλιότερα Σήµερα 

Καλλιέργειες της 
περιοχής: 
 

  

Ζώα: 
 

  

Φυτά: 
 

  

Ανθρώπινες 
παρεµβάσεις: 
 

  

∆ασικές εκτάσεις: 

  

 

Στη συνέχεια καταγράφουν ποια ήταν τα κυριότερα 

οικοσυστήµατα των περιοχών παλαιότερα και µελετούν τον τρόπο µε 

τον οποίο αυτά επηρεάστηκαν από τις µεταβολές που έγιναν µέχρι 

σήµερα.  

Συζητούν για το ρόλο της γεωργίας στις µεταβολές αυτές. 

Οι µαθητές υποβάλλουν τις προτάσεις τους σχετικά µε τις αλλαγές 

που πρέπει να γίνουν στην περιοχή για την αειφορική ανάπτυξή της 

και τις στέλνουν στους τοπικούς φορείς της περιοχής τους. 
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Ε∆ΑΦΟΣ (∆ιάβρωση – Ερηµοποίηση-Ρύπανση) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Φύλλο εργασίας 1 
 

∆ηµιουργία αφίσας µε θέµα  

τη χρησιµοποίηση της γης 

 
Οι οµάδες των µαθητών αξιολογούν το υλικό που συλλέχθηκε, 

επιλέγουν τα κύρια σηµεία που θέλουν να προβληθούν καθώς και το 

κεντρικό µήνυµα και δηµιουργούν αφίσες.  

Τα υλικά που χρειάζονται είναι: 

• Μεγάλα χαρτιά, χαρτόνια 

• Χοντροί µαρκαδόροι, χρωµατιστά κραγιόνια 

• Περιοδικά, φωτογραφίες  

• Ψαλίδι, κόλλα 

Οι αφίσες θα αναρτηθούν στο χώρο του σχολείου. 

Μετά από αξιολόγηση όλων των αφισών η καλύτερη προτείνεται να  

σταλεί στον τοπικό τύπο. 
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Φύλλο εργασίας 2 
 
Βάλτε στη σωστή σειρά  τις παρακάτω παραγράφους και θα 
διαβάσετε τη χρήση του εδάφους από τις πρώτες κοινωνίες του 
ανθρώπου  µέχρι σήµερα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Την εποχή αυτή πολλά φυσικά οικοσυστήµατα (κυρίως δάση), 
όπως τα δάση της βελανιδιάς της  Θεσσαλίας, κόπηκαν και στη 
θέση τους ξεκίνησε η καλλιέργεια της γης.  

Από τότε ο καλλιεργητής γνώριζε ότι, µε το κόψιµο του σταριού 
και τη µεταφορά του στους οικισµούς, κάτι αφαιρούσε από τα 
χωράφια (όπως το άζωτο). Γι’ αυτό είχε ανακαλύψει τη λεγόµενη 
αµειψισπορά, δηλαδή την εναλλαγή των καλλιεργούµενων φυτών, 
παρεµβάλλοντας στα σιτηρά ψυχανθή, όπως ήταν τα φασόλια και 
οι φακές. 

Πριν από 10000 χρόνια περίπου άρχισε η καλλιέργεια φυτών από 
τον άνθρωπο εποχή που συχνά την ονοµάζουµε αγροτική 
επανάσταση. 

Όλες, όµως οι παραπάνω επεµβάσεις δεν ξεπερνούσαν ορισµένα 
όρια, επειδή ο πληθυσµός ήταν µικρός. Έτσι ακόµη και στα 
τεχνητά οικοσυστήµατα που κατασκεύαζε ο άνθρωπος, όπως οι 
αγροί  µε σιτάρι ή τα αµπέλια, σχεδόν ότι παραγόταν το 
ανοργανοποιούσαν οι αποικοδοµητές επί τόπου. 

Οι µικροοργανισµοί που υπήρχαν στις ρίζες τους εµπλούτιζαν το 
έδαφος µε το άζωτο της ατµόσφαιρας. Επίσης, για τον ίδιο λόγο ο 
άνθρωπος χρησιµοποιούσε την κοπριά των ζώων σαν λίπασµα.  

Με την κτηνοτροφία άρχισε και η εκµετάλλευση των περιοχών µε 
φυσική βλάστηση για τη βόσκηση. Συγχρόνως µε το κόψιµο των 
ξύλων ο άνθρωπος άρχισε να εκµεταλλεύεται τα δάση στις 
περιοχές που δε µπορούσε να καλλιεργήσει. 

Στη σηµερινή εποχή η εντατική καλλιέργεια µε τη χρήση 
γεωργικών µηχανηµάτων που οδηγούν στη συµπίεση του 
εδάφους, η εκτεταµένη χρήση φυτοφαρµάκων και η  αλατοποίηση 
των εδαφών,  η υπερβόσκηση, η καταστροφή της χλωρίδας, η 
άναρχη οικοδόµηση και ανάπτυξη του τουρισµού οδηγούν πολλές 
περιοχές της χώρας µας στην ερηµοποίηση.
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Ε∆ΑΦΟΣ (∆ιάβρωση – Ερηµοποίηση-Ρύπανση) 
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∆ραστηριότητα 4η 

Ρύπανση του εδάφους 

Στόχοι 

• Απόκτηση γνώσεων για την εδαφική ρύπανση και τους 

παράγοντες που την προκαλούν  

• Ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, καταγραφής δεδοµένων, 

διασαφήνισης αξιών   

• Αναζήτηση λύσεων σε θέµατα ρύπανσης του εδάφους  

• Ανάλυση απόψεων για ένα περιβαλλοντικό θέµα  

• Ανάπτυξη ικανοτήτων, διατύπωσης και υποστήριξης 

επιχειρηµάτων 

 

Υλικά  

Σηµειωµατάρια, µολύβια  

 

Μέθοδος  

Χρησιµοποιείται η µέθοδος της διερεύνησης της βιβλιογραφίας και 

η µέθοδος της δηµοσκόπησης.  

Ο εκπαιδευτικός διαβάζει το παρακάτω άρθρο στους µαθητές: 

 «Μετά από µια έρευνα στο κολέγιο του Αννόβερου  ο καθηγητής 
Καρλ Ρένσου κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα χηµικά παλιάς γενιάς 
που περιείχαν βαρέα µέταλλα, όπως µόλυβδο και αρσενικό, δεν 
εξαφανίζονται µε το χρόνο, αλλά αλλάζουν µορφή και γίνονται 
συστατικό µέρος του χώµατος. Έτσι παραµένουν ενεργά και µάλιστα 
στα 30 εκατοστά στην επιφάνεια του εδάφους, οπότε εύκολα να 
βρίσκουν και πάλι τον δρόµο τους για τα υπόγεια νερά. 
 

Οικο-Ενηµέρωση, ∆εκέµβριος 2007, Αρ. τεύχους 110» 

 

Προκαλείται συζήτηση και οι µαθητές αρχίζουν να διερευνούν στη 

βιβλιογραφία τους τρόπους ρύπανσης του εδάφους.  
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∆ιαπιστώνουν τη σοβαρή κατάσταση της ρύπανσης και 

αποφασίζουν να φτιάξουν ερωτηµατολόγια για τους κατοίκους της 

περιοχής τους.  

 

Μερικές ερωτήσεις όπως οι παρακάτω, µπορούν να 

συµπεριληφθούν στο ερωτηµατολόγιο που θα φτιάξουν οι µαθητές:  

1. Αναφέρετε ένα τρόπο ρύπανσης του εδάφους  

2. Τα βιοµηχανικά απόβλητα επηρεάζουν τα φυτά; 

3. Πώς αντιµετωπίζεται η ρύπανση από τον άνθρωπο; 

4. Γνωρίζετε τα ζιζανιοκτόνα; 

5. Υπάρχουν στην περιοχή βιοµηχανίες που ρυπαίνουν το 

έδαφος; 

6. Πώς τα φυτοφάρµακα επηρεάζουν την υγεία;  

7. … κ. ά. 

 

Μετά την συγκέντρωση και την επεξεργασία των δεδοµένων 

διοργανώνουν µια ηµερίδα µε θέµα την ρύπανση του εδάφους  και 

προσκαλούν ένα ειδικό στο σχολείο για το θέµα αυτό. Οι οµάδες 

µπορούν να εισηγηθούν τις απόψεις τους.  
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Φύλλο εργασίας 1  

Αντιπαράθεση απόψεων  

  

«Σύµφωνα µε έρευνα του Παγκόσµιου οργανισµού υγείας, η 

υπολειµµατική δράση των φυτοφαρµάκων τείνει να γίνει βασικός 

παράγοντας καθορισµού της ανθρώπινης συµπεριφοράς, της 

ψυχοσωµατικής ισορροπίας, υγείας και ευεξίας, καθώς σπάνια θα 

βρει κάποιος τρόφιµα χωρίς υπολείµµατα φυτοφαρµάκων. 

Οικο-Ενηµέρωση, ∆εκέµβριος 2007, Αρ. τεύχους 110» 

 

∆ύο οµάδες µαθητών συζητούν για τα φυτοφάρµακα µε σαφείς 

απόψεις µε κοινό άλλους µαθητές ενώ ο εκπαιδευτικός ή ένας 

µαθητής συντονίζει τη συζήτηση.  

Η µια οµάδα  αντιτίθεται στη χρησιµοποίηση των φυτοφαρµάκων 

και η άλλη οµάδα υποστηρίζει τη χρησιµότητα τους.  

Επιχειρηµατολογούν και τέλος καταγράφουν τα συµπεράσµατά 

τους και τα ανακοινώνουν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου 

ή στον τοπικό τύπο.   

 

 

Α. Απόψεις οµάδας υποστήριξης της χρήσης φυτοφαρµάκων  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Β. Απόψεις οµάδας κατά της χρήσης των φυτοφαρµάκων  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Φύλλο εργασίας 2  

(Καταιγισµός ιδεών) 

 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες.  

Χρησιµοποιούνται µεγάλα χαρτόνια και µαρκαδόροι  

Ο εκπαιδευτικός θέτει το θέµα της ρύπανσης και ενθαρρύνει τους 

µαθητές να καταγράψουν τις επιπτώσεις της ρύπανσης. Προσπαθεί 

να προτρέψει τους µαθητές να σκεφτούν ολιστικά το θέµα της 

ρύπανσης.   

 

στο φυσικό περιβάλλον                                 στον άνθρωπο  

Επιπτώσεις 
Ρύπανσης εδάφους 

……………………                                                  …………………….. 
………………………                                               ……………………. 
……………………….                                               ……………………… 
………………………….                                            ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο τεχνητό-δοµηµένο περιβάλλον                     Στην οικονοµία 
…………………………                                               …………………………. 
……………………………                                          ………………………………. 
……………………………..                                        ……………………………... 
…………………………………                                     ………………………………. 
 

 - 45 -



Ε∆ΑΦΟΣ (∆ιάβρωση – Ερηµοποίηση-Ρύπανση) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

∆ραστηριότητα 5 

 
Υποβάθµιση του εδάφους  

Στόχοι 
 

 Κατανόηση της σηµασίας του εδάφους και των παραγόντων 

που οδηγούν στην υποβάθµισή του  (πυρκαγιές, υπερβόσκηση, 

φυτοφάρµακα, εντατική καλλιέργεια) 

 Συνειδητοποίηση των ποικίλων απόψεων σχετικά µε την 

αντιµετώπιση προβληµάτων υποβάθµισης του εδάφους λόγω 

διαφορετικών οικονοµικών συµφερόντων. 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων προσεκτικής ακρόασης, φαντασίας και 

ελεύθερης έκφρασης, κριτικής και αλλαγής προσωπικών 

απόψεων. 

 Άσκηση στην ελεύθερη δηµιουργική έκφραση µέσω της 

θεατρικής πράξης 

 Άσκηση στη λήψη αποφάσεων και συµµετοχή σε 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες 

 ∆ηµιουργία ατµόσφαιρας φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των 

µαθητών. 

 

Μέθοδος (παιχνίδι ρόλων) 

 

Οι µαθητές χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες: 

α) ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

β) κάτοικοι της περιοχής  

γ) επιχειρηµατίες  

δ) ε όσωποι Περιβαλλοντικής Οργάνωσ

κατανόηση τ

κπρ ης. 

Η ων ρόλων γίνεται µε βάση τα εξής  στοιχεία 

(υπ

οκαίρι σηµειώθηκε πυρκαγιά µεγάλης έκτασης  

σε 

οθετικό σενάριο): 

«Το περασµένο καλ

δάσος της περιοχής. Οι µεγάλης διάρκειας  και έντασης βροχές 

που έπεσαν το Φθινόπωρο παρέσυραν  αρκετό χώµα, γέµισαν τους 
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χείµαρρους, πληµµύρησαν τα χωράφια και δηµιούργησαν γενικότερα 

προβλήµατα στις καλλιέργειες. Επίσης τα τελευταία χρόνια η 

παραγωγή δεν είναι τόσο καλή παρόλ  που οι αγρότες 

χρησιµοποιούν πολλά φυτοφάρµακα για τη βελτίωση της παραγωγής 

τους και η περιοχή τους κινδυνεύει από ερηµοποίηση. Οι 

κτηνοτρόφοι τ ς περιοχής πιέζουν για την απόκτηση όλο και ιο 

πολλών βοσκότοπων, περισσότερων από ότι µπορεί να διαθέσει ο 

τόπος τους. Επιχειρηµατίες επισκέφτηκαν το χωριό και ζήτησαν να 

αξιοποιήσουν την περιοχή κατασκευάζοντας µια µεγάλη 

ξενοδοχειακή µονάδ στην περιοχή που κάηκε πρόσφατα. Ο 

δήµαρχος της περιοχ ς συγκαλεί σε σύσκεψη το δηµοτικό 

συµβούλιο, στο ποίο παραβρίσκονται επίσης  κάτοικοι το  χωριού, 

οι οποίοι είναι κυρίως αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς και µέλη µιας 

περιβαλλοντικής οργάνωσης για να συζητήσουν την πρόταση των 

επιχειρηµατιών» 

Η σύσκεψη γί

ο  

η π

α 

ή

ο  υ

νεται στην τάξη. Οι καρέκλες τοποθετούνται έτσι 

ώσ

αθούν να 

αναδεί κ

υν οι µαθητές σε κάποια 

συ

σουν στους υπόλοιπους µαθητές τη δραστηριότητα 

τε τα µέλη  κάθε οµάδας να µπορούν να συνεννοούνται µε τους 

υπόλοιπους. Τα µέλη µιας οµάδας πρέπει να κάθονται µαζί σε ένα 

µέρος της τάξης, πίσω από µια καρτέλα που να γράφει ποιον 

εκπροσωπούν. Ο εκπαιδευτικός είναι ο πρόεδρος της σύσκεψης και 

υπεύθυνος για την οµαλή διεξαγωγή της. Ο εκπαιδευτικός ζητά από 

τους µαθητές κάθε οµάδας να συζητήσουν µεταξύ τους και να 

αναπτύξουν τα επιχειρήµατά τους.  Κάθε οµάδα θα διαλέξει έναν 

κύριο οµιλητή που θα την εκπροσωπήσει στις συνοµιλίες.  

Οι ρόλοι που µοιράζονται είναι τέτοιοι που προσπ

ξουν το θέµα από όλες τις πλευρές κοινωνικά, οικονοµι ά, 

περιβαλλοντικά, νοµικά και πολιτισµικά.  

Ο εκπαιδευτικός φροντίζει να φτάσο

µπεράσµατα.  

 Τέλος, παρουσιά

φτιάχνοντας ένα θεατρικό δρώµενο για το θέµα αυτό.  
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Φύλλο εργασίας 1 
 
 
Κρυπτόλεξο 
 
 

 

 

Ανακαλύψτε τις λέξεις που αντιστοιχούν  στις φράσεις που 

ακολουθούν και µετά βρείτε τις στο παραπάνω κρυπτόλεξο. 

 

1. Ένας από τους παράγοντες που ρυθµίζουν τη δηµιουργία του 

εδάφους. 

2. Μειώνει τη φυτοκάλυψη και οδηγεί στη διάβρωση. 

Α Χ Η Φ Υ Λ Λ Ο Σ Τ Ρ Ω Μ Ν Η Β Α ∆ Ε Ι 

Η Κ Α Τ Ε Σ Τ Ο Υ Κ Α Θ Ε Τ Α Τ Ι Ξ Ω Α 

Λ Ο Λ Ε Α  Π  Ο Σ Α  Θ Ρ Ω Σ Η Ε Λ Ο Α Μ Ν 

Α Μ Ε Ι Ψ Ι Σ Π Ο Ρ Α Ξ Ο Λ Ρ ∆ Λ Φ Β Α 

Φ Ε ∆ Η Μ Υ Ο Ε Β Θ Π Υ Ρ Κ Α Γ Ι Ε Σ Β 

Υ Ο Ρ ∆ Ι Α Β Ρ Ω Σ Η Τ Ζ Ι Σ Ζ Κ Υ Ν Α 

Τ Ε Ρ Α Γ Υ Ι Χ Υ Π Ε Ρ Β Ο Σ Κ Η Σ Η Θ 

Ο Ο Ω Γ Σ Υ Π Ο Β Α Θ Μ Ι Σ Η Ι Π Ρ Ο Μ 

Φ Ξ Π Ρ Φ Ε Τ Υ Κ Π Ο Ω Ψ Α Γ Η Κ Λ Υ Ι 

Α Λ Ι Α Ι Β Λ Μ Ε Ο Θ Κ Λ Ι Μ Α Σ ∆ Ρ ∆ 

Ρ Χ Ρ Ν Π Ζ Ε Ο Φ Ι Ρ Α Τ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ε 

Μ Ω Σ Α Η Κ Ο Σ Λ Κ Τ Α Ψ Ι Γ Ι Ρ ∆ Α Σ 

Α Ε Υ Π Α Β Λ Ν Η Ο Υ Λ Ν Ο Υ Π Υ Τ Ι Ω 

Κ Λ Μ Α Ν Σ Ρ Υ Π ∆ Ρ Ε Ψ Α Λ Ψ Π Ο Γ Ρ 

Α Φ Π Υ Ο ∆ Χ Ο Ρ Ο Λ Ι Μ Α ∆ Χ Α Ι Α Ε 

Ο Σ Ι Σ Ε Θ Ι Ν Χ Μ Ι Ε Ζ Ο Υ Α Ν Θ Ι Ξ 

Μ Η Ε Η Ψ Η ∆ Ε Ρ Η Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ο Υ 

Σ Α Σ Ο Σ Ε Ρ Α Τ Σ Α Ρ Ω Χ Ν Κ Η Ω Υ Λ 

Α Ι Η Η Λ Ι Β Α Σ Η Φ Α Γ Η Λ Τ Ρ Τ Σ Γ 

Ι Ρ Α Χ Η Τ Ο Γ Ε Ω Σ Κ Ω Λ Η Κ Α Σ Κ Η 
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3. Η σταδιακή υποβάθµιση των εδαφ του σηµείου να µην 

µπορούν να συντηρήσουν καµία

 στη ρύπανση του εδάφους 

5. Η ………… του εδάφους αφορά στη συγκέντρωση ρυπογόνων 

σ ν

. ά α  α κ  

.  α έ ι   … … τ

ά

. … …  α έ ι ε ά τ µ α ε µ α

ύ γ ο  τ λ ν  τ ό ι  του 

ά

. ο  υ δ ο  δ σ εύκολα  ν

ι   

10. Άµορφη σκοτεινόχρωµη οργανική ουσία που δηµιουργείται µε 

  της αποικοδ ησης

1  γ σ ς υ ο ά ο   υ

2 από κ η ρ  δ σ  

3 από α ο δ ο  ά  ε

… …  …

4 π τ σ κ

5  φ ε ώ φ ώ κάθε ό  

6 Ξ έ  ζ

7  ο σ µ ο ύ α ε ν ε

από πυρκαγιά. Μερικές φορές όµως είναι απαραίτητες τεχνικές 

επεµβάσεις όπως η ……………….. 

19. Στα επικλινή εδάφη οι καλλιέργειες γίνονται ……………. προς την 

20 ηµατισµό ενός στρώµατος από χώµα µέσω φυσικών 

ρειάζονται 

100 έως 1000 ……… 

ών µέχρι 

 βλάστηση 

4. Συντελούν

ου ιώ  

6  ∆ι σπ ση οργ νι ών ενώσεων 

7  Οι εντ τικ ς καλλ έργειες συντελούν στην ……… … … ου 

εδ φους 

8  Η … ………… µετ τρ πε τα πιφανειακ  πε ρώ ατ  σ τε άχι  

µικρο  µε έθ υς α οποία αποτε ού  το µη ρικ  υλ κό

εδ φους 

9  Στ ν …………… Β ( πέ αφ ς) ιει δύουν οι ρίζες τω  

φυτών κα αντλούν θρεπτικά συστατικά

 

τη διαδικασία όµ  

1 . Ασπόνδυλος ορ ανι µό  πο  β ηθ  στ ν αερισµό του εδάφο ς 

1 . Μια τις ατ γο ίες ιάβρω ης

1 . Μια τις ιτίες π υ ο ηγ ύν στη δι βρωση ίναι η 

… … ……  … ……. 

1 . Ζήσαµε ολλές ο περα µένο καλο αίρι 

1 . Καλλιέργεια δια ορ τικ ν υτ ν  χρ νο

1 . ερολιθι ς ή πε ούλες 

1 . Συνήθως τα οικ συ τή ατα µπ ρο ν ν  αναγ ννηθού  µ τά 

18. Ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα µια καλλιεργούµενη έκταση 

δεν καλλιεργείται 

κλίση του εδάφους 

. Για το σχ

διαδικασιών αποσάθρωσης µητρικών πετρωµάτων χ
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21. Οι περιοχές της χώρας µας που απειλούνται περισσότερο από 

το φαινόµενο της ερηµοποίησης είναι τα νησιά του ……………… 

εύονται νεκρά φυτικά 

 

τελούν τη …………………………….. 

υς του εδάφους που δεν είναι 

24  βαριών µηχανηµάτων κατεργασίας του εδάφους 

 
 

 

22. Στην επιφάνεια του εδάφους συσσωρ

υλικά (φύλλα, κλαδιά, ρίζες), περιττώµατα και πτώµατα ζώων

που απο

23. Ο ………. περιέχεται στους πόρο

γεµάτοι νερό 

. Η χρήση

προκαλεί  ……………… 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΑ – ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ- ΧΟΥΜΟΣ – ΣΥΜΠΙΕΣΗ- ΚΛΙΜΑ- 

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ – ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ- ΓΑΙΟΣΚΩΛΗΚΑΣ- ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ- 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ- ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ- ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ- ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ – 

 –– ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ – 

ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΕΡΑΣ – ΑΙΟΛΙΚΗ – ΦΥΛΛΟΣΤΡΩΜΝΗ – ΧΡΟΝΙΑ – 

ΡΥΠΑΝΣΗ- ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ – ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

ΥΠΕΡΒΟΣΚΗΣΗ - ΚΑΘΕΤΑ 
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∆ραστηριότητα 6  

 

 
Στόχ
 

 

ως παράγοντα προστασίας του εδάφους από τη 

  παρατήρησης, συσχέτισης και 

σύγκρισης, καταγραφής και διατύπωσης των παρατηρήσεων 

και συµπερασµάτων. 

 Εξοικείωση µε τον προγραµµατισµό και τη διεξαγωγή 

πειράµατος και ενθάρρυνση των µαθητών στην οµαδική 

α 

 ψη 

Υλικά 

πόροι ενός φυτού, κοµµάτι έτοιµου χλοοτάπητα, 2 ταψιά, 2 

κουβάδες νερού, έδαφος περιοχής   

 

Μέθοδος   

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στους µαθητές Video ή τους δείχνει 

φωτογραφίες από επικλινή εδάφη µε 

καλλιέργειες ή δασικές εκτάσεις και 

προκαλεί τη ενδιαφέρον των 

µαθητών για τη διάβρωση. 

 

Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες 

4-5 ατόµων.  

Βλάστηση- ∆ιάβρωση-Αναβαθµίδες 

οι 

 Κατανόηση και συνειδητοποίηση της ιδιαίτερης σηµασίας της

βλάστησης 

διάβρωση. 

Ανάπτυξη ικανοτήτων

εργασία. 

 Κατανόηση της σηµασίας των αναβαθµίδων στην καλλιέργει

της γης και στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση. 

Ανάπτυξη  της πρωτοβουλίας και ενθάρρυνση στην ανακάλυ

της γνώσης µε την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών. 

Σ
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Στα ταψιά τοποθετείται έδαφος της περιοχής. Αν υπάρχει χρόνος 

ια το πείραµα, στο ένα από τα δυο, σπέρνονται οι σπόροι του φυτού 

(µετά από ιάζεται να 

εσα το πείραµα αντί σπόρων τοποθετείται έτοιµο κοµµάτι 

λοοτάπητα (γρασίδι). Τα  2  ταψιά τοποθετούνται δίπλα-δίπλα έτσι 

ώστε 

βάση α  

χυθεί 

   κάτω ταψί

το νερό

Ρίχνου ποσότητα νερού διαδοχικά  και στα δυο  

ταψιά,  έχει  και

αυτό . προσπαθού εκτι

ποσότητα νερού και του χώµατος που φεύγει από το καθένα, 

οπότε

προστασί

 

Η παραπάνω τικό 

 περιγράφεται στη συνέχεια.  

ε

 

 (οργώνονται), στο ένα 

 γραµµές και το άλλο 

σε 

 

 µ  

  ε  

ρασύρει το νερό στις δυο περιπτώσεις 

οργώµατος.  

µατα σχετικά µε ποιο είδος 

 να χρησιµοποιεί ο γεωργός στην πλαγιά ενός 

λόφου. 

γ

3 εβδοµάδες βλαστάνουν οι σπόροι). Αν χρε

γίνει άµ

χ

να έχουν την ίδια κλίση (π.χ. τοποθετώντας ένα τούβλο στη 

τους), τέτοι   ώστε το νερό να κυλά από τα ταψιά αλλά όχι να 

το χώµα.  

Χρησιµοποιείται ένας κουβάς  από κάθε , για να µαζεύει 

.  

µε αργά την ίδια 

πρώτα σε αυτό που  µόνο έδαφος  στη συνέχεια σε 

που έχει χορτάρι Οι µαθητές ν να µήσουν την 

 του 

 συνειδητοποιούν τη σηµασία της φυτοκάλυψης στην 

α των εδαφών από τη διάβρωση. 

 δραστηριότητα µπορεί να γίνει και µε διαφορε

τρόπο όπως

Γεµίζονται 2 µακρόστενα δοχ ία  µε 

έδαφος και µε τα δάχτυλά

σχεδιάζονται

δοχείο  ευθείες

σχήµα φιδιού όπως φαίνεται στο 

σχέδιο. Επαναλαµβάνουµε την

προηγούµενη διαδικασία ε το πότισµα

σε κλίση και συγκρίνουµ την

ποσότητα εδάφους που πα

Οι µαθητές καταλήγουν σε συµπεράσ

οργώµατος πρέπει
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Φύλλο εργασίας 1 

 

Α. Οι µαθητές µπορούν να συλλέξουν  πληροφορίες για τις 

αναβαθµίδες της περιοχής που επισκέπτονται και να συγκρίνουν µε 

τις αναβαθµίδες της περιοχής όπου διαµένουν.  

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

τοπική ονοµασία 

 

 

τρόπος κατασκευής  

 

 

χρησιµότητα  

 

 

υλικά κατασκευής  

 

 

είδος καλλιεργειών 

 

 

λόγοι εγκατάλειψης 

 

 

συνέπειες  

 

 

 
Αναβαθµίδες µε καλλιέργεια ελιάς  
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Β. Επίσκεψη σε περιοχή µε αναβαθµίδες και κατασκευή µακέτας 

πό υλικά της φύσης.  α

 

Υλικά 

Κοµµάτια από ξύλο ή µακετόχαρτο ή άλλο σκληρό χαρτόνι που θα 

τοποθετηθεί η κατασκευή. 

Ξύλα, πέτρες της περιοχής, µικρά ποώδη φυτά  
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∆ραστηριότητα 7η

 
Βελτίωση της ζωής στο  έδαφος  

 

Στόχοι 

• Απόκτηση δεξιοτήτων για την παρασκευή οργανικού 

λιπάσµατος   

• Απόκτηση γνώσεων για εναλλακτικό τρόπο καλλιέργειας του 

εδάφους   

• Κατανόηση του ρόλου των εδαφικών οργανισµών στη 

βελτίωση του εδάφους  

 

 

Υλικά  

Οργανικά υλικά που υπάρχουν στην περιοχή, σκαλιστήρια, 

θερµόµετρο εδάφους. 

 

Μέθοδος  

 

∆ίνεται στους µαθητές φυλλάδιο µε τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

«Το θεµέλιο της γεωργίας είναι η γονιµότητα και η ζωή των 

µικροοργανισµών του εδάφους. Αυτή µπορεί να δηµιουργηθεί µόνο 

µε τη βοήθεια οργανικής ουσίας στο έδαφος. Υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι εφαρµογής οργανικής ουσίας στο χωράφι (π.χ. χρήση 

κοπριάς, χλωρή λίπανση, εδαφοκάλυψη µε χόρτα και άλλες 

οργανικές ουσίες). Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος είναι η κατασκευή 

οργανικού λιπάσµατος από διάφορα οργανικά «σκουπίδια» µε τη 

µέθοδο της κοµποστοποίησης. Αυτό, συγχρόνως εφοδιάζει το έδαφος 

µε λίπασµα που περιέχει µικροοργανισµούς, σκουλήκια και άλλες 

ουσίες που βοηθούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ζωής του. Το 
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κοµπόστ είναι ένα µίγµα από διάφορες οργανικές ουσίες που 

περνούν από µ  ύλες που 

µπορεί κανείς να χρησιµοποιεί είναι: κοπριά χωνεµένη (αγελάδας, 

πρόβατου), κοµµένο γκαζόν, διάφορα άλλα πράσινα µέρη φυτών, 

άχυρο από όσπρια, υπολείµµατα νοικοκυριού (αποφάγια, µάλλινα 

ρούχα), υπολείµµατα από κήπο (ντοµατιές, πατατιές, πιπεριές κλπ.), 

βελόνες πεύκων, φρέσκια κοπριά αγελάδων, φύλλα από δένδρα, 

άχυρα (από βρώµη, σίκαλη, στάρι, δηµητριακών γενικά), φρέσκο & 

χωνεµένο πριονίδι. Για το σωστό αερισµό της διαδικασίας 

τοποθετούνται στη βάση χοντρά κλαδιά για να µπορεί ο αέρας να 

κυκλοφορεί ελεύθερα» 

 
Ο εκπαιδευτικός αναλύει µε απλό τρόπο τις λέξεις κλειδιά: 

, κοµποστοποίηση, οργανική ουσία, εδαφοκάλυψη, 

νισ , 

νικού λιπάσµατος (Compost)

ια διαδικασία αποικοδόµησης. Οι πρώτες

γεωργία

µικροοργα µοί εδάφους και το πείραµα αρχίζει.    

 
Παρασκευή οργα  

 
Ο σχηµατισµός του σωρού του οργανικού 

αποτελεί διαδικασία αποσυνθέσεως κατά 

ν οποία τα φυτικά υλικά διασπώνται µε τη βοήθεια 

τω

 πεδίο

 

µ ν

λιπάσµατος 

τη

ν διαφόρων µικροοργανισµών που ζουν στο έδαφος. 

Επιλέγεται ένα τµήµα εδάφους στο σχολείο ή στο .  

Σκάβεται  ένα αυλάκι  βάθους περίπου 20 εκ.  πλάτους 1,0 -1,5 

µ. και µήκους 1-2µ.  Ο σωρός πρέπει να φτάνει τα 1,2-1,5 µ. ύψος 

και να στενεύει προς την κορυφή. 

Το πρώτο στρώ α πρέπει α φτιαχτεί από µικρά κλαδιά διαµέτρου 

2-4 εκ. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η καλή αποχέτευση. 

Ακολουθεί στρώµα 3-5 εκ. φυτικών υπολειµµάτων. Στη συνέχεια 

ακολουθεί στρώµα από χώµα που δεν πρέπει να ξεπερνά σε πάχος τα 

2,5 εκ. Όταν ο σωρός φτάσει 1 µ. ύψος, δίνεται κλίση στις πλευρές 

του ώστε η κορφή του να έχει πλάτος 60 εκ.  
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Κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης αναπτύσσεται θερµοκρασία 

µέχρι 70 C . Η Θερµοκρασία µπορεί να παρακολουθείται µε ειδικό 

θερµόµετρο. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία µπορεί να γίνει και 

Ανάλογα µε τον καιρό και τις συνθήκες 

περιβάλλοντος στο σωρό, η διαδικασία της 

 

ες

 χρησιµοποιηθεί 

λοντική 

χρήση. 

Ο σωρός σκεπάζεται µε υλικ  που τον προστατεύει από την 

ξήρανση, αλλά αφήνει τον αέρα να περάσει (π.χ. αποξηραµένα 

χόρτα, άχυρο ή και χώµα).  

Χρειάζεται  τακτικά πότισµα όταν δε βρέχει, για να µπορούν οι 

µικροοργανισµοί να «δουλεύουν».  

0 

αναστροφή των υλικών του σωρού. 

αποικοδόµησης διαρκεί από τρεις έως έξι 

µήν . 

Το φυτόχωµα µπορεί να

αµέσως ή να αποθηκευθεί για µελ
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Φύλλο εργασίας 1 
 
Συµπλήρωσε τα  στο κείµ  χρησιµοποιώντας, στην κατάλληλη 

θέση, τις λέξεις που βρίσκονται

κενά ενο

 µέσα στο πλαίσιο. 

 
Συχνά ακούµε τον όρο ……………………………… Ουσιαστικά πρόκειται 

για ένα σύστηµα µελέτης, µόνο που επειδή η επιστήµη που 

ασχολείται  µε αυτό είναι η …………………, έχει προστεθεί το πρόθεµα 

οικο-. Αποτελείται από δύο τµήµατα: ένα ……………….. (φυτά, ζώα, 

µικρόβια) και ένα …………………. (κλίµα, έδαφος, µητρικό πέτρωµα 

κλπ.), τα οποία απαντώνται στην ίδια περιοχή.  

Σε ένα οικοσύστηµα διακρίνουµε  τρία συστατικά στοιχεία: τους 

………………………, τους ……………………….. και τους …………………………. 

Παραγωγοί είναι τα …………………..………. που µε τη φωτοσύνθεση 

δεσµεύουν ……………………  ……………………, την οποία µετατρέπουν σε 

………….….. (ζάχαρα κτλ.), χρησιµοποιώντας ……………… …   …………….. 

από τον αέρα και ………… από το έδαφος. Τα φυτά  µε τη σειρά τους 

παράγουν τροφή που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των 

καταναλωτών (ζώων) είτε άµεσα (φυτοφάγα) είτε έµµεσα 

(σαρκοφάγα).  

 

παραγωγούς   - µαγνήσιο – πράσινα φυτά – οικολογία – 

καταναλωτές –νερό – νεκρώνονται – πολύπλοκες – 

διοξείδιο του άνθρακα – αβιοτικό - απορρίµµατα – ζώα -  

απώλειες – ηλιακή ενέργεια –αποικοδοµητές – οικοσύστηµα 

– βιοτικό – χηµική - δ

αβιοτ

ιασπώνται – φυτά - αποικοδοµούν – 

ικό - αποικοδοµητές 

 
 
Οικοσυστήµατα και αποικοδοµητές 
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Επειδή σε κάθε µεταφορά ενέργειας έχουµε µεγάλες ………………., 

όταν τους 

υπολογίσουµε µε βάση την επιφάνεια. Έτσι σε ένα θαµνώνα µε 

ασφάκες, το υπέργειο µέρος των υτών ζυγίζει (χωρίς νερό) πάνω 

από εν 

ξεπερνούν τα πενήντα κιλά. 

Όµως

Ακό υ 

ρ

οικοσύστηµα  οι θρεπτικές ουσίες, όπως το ……………… για 

παράδειγ  

πρέπει να ……………… ύν τις οργανικές 

ενώσεις, κλείνοντας έτσι τους κύκλους και κάνοντάς τες ξανά 

ιαθέσιµες στα φυτά. Το ρόλο αυτό παίζουν οι ………………………… 

 βακτήρια και µύκητες ) που βρίσκονται µέσα στο έδαφος. 

τσι µόλις ένα ξερό φύλλο πέσει στο έδαφος, αρχίζουν να το τρώνε 

τα 

συγχρόνως όµως 

του 

 

ά α

φους είναι περίπου διακόσια κιλά ανά στρέµµα.  

παρατηρούµε ότι οι παραγωγοί (………..) ενός οικοσυστήµατος έχουν 

πολύ µεγαλύτερο βάρος από ότι οι καταναλωτές (………), 

φ

 έναν τόνο στο στρέµµα, ενώ τα ζώα είναι πολύ λιγότερα και δ

 τα φυτά και τα ζώα µεγαλώνουν και κάποτε ……………………… 

µη, συνεχώς, έχουν ……………….……., τα φυτά µε τα φύλλα πο

ίχνουν και τα ζώα µε τα κόπρανα και τα ούρα τους. Επειδή σε ένα 

µα, είναι συγκεκριµένης ποσότητας, κάποιοι οργανισµοί

………. και να ανοργανοποιο

δ

(συνήθως

Έ

βακτήρια και οι µύκητες, τα οποία διασπούν τις ………………………….. 

ενώσεις σε απλούστερες. Κάνοντας αυτή τη 

δουλειά, τα βακτήρια και οι µύκητες συνεχώς 

αυξάνονται και νεκρώνονται οπότε κι αυτοί 

µε τη σειρά τους ………..……….……από  άλλους 

οργανισµούς, που 

αναπνέουν κι έτσι επιστρέφουν στην 

ατµόσφαιρα το υπόλοιπο διοξείδιο 

άνθρακα, αυτό, δηλαδή που έχει δεσµευτεί 

µε τη φωτοσύνθεση. Αν τώρα µπορέσουµε 

να «ζυγίσουµε» τους αποικοδοµητές παρατηρούµε ότι θα µπορούσαν 

να ξεπερνούν σε βάρος τα ζώα ακόµη και περισσότερο από πέντε 

φορές. ∆ηλαδή, στις ασφάκες που τα φυτά ζυγίζουν πάνω από ένα 

τόνο και τα ζώα πενήντα κιλ  ανά στρέµµα, τα βακτήρι  και οι 

µύκητες του εδά
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Φύλλο εργασίας 2 

 
Α. Αντιστοιχίες.  
  Βρείτε τα αντίστοιχά τους: 
 

 

ι

 
 
 
 
 

 

 
Φυ  

Χο ώµα από φύλλα  

Αποικ  

Κα

Σα

 

λλοστρωµνή οργανισµοί που τρέφονται µε νεκρά φυτά

ύµος στρ

οδόµηση διάσπαση της σύνθετης οργανικής ουσίας

ταναλωτής οργανική ουσία του εδάφους 

πρόφυτα τρέφεται µε άλλους οργανισµούς  

Β. Αποικοδοµητές. 
Κυκλώστε όποιους από τους παρακάτω οργανισµούς νοµίζετε ότ  
συµµετέχουν στη διαδικασία της αποικοδόµησης. 
 

 

   γεωσκώληκας α 

 τυφλοπόντικα  ο ς       

Μυρµήγκι       µύκητας        σκαθάρι      ακρίδα 

    βάτραχος    σπουργίτι      βακτήρι

ς      σαράκι     πεταλ ύδα     λειχήνα

αράχνη     µυριάποδο 

 

Β

Έ  πόσα 

β

1

ακτήρια  και έδαφος.  

να γραµµάριο εδάφους περιέχει 3,5 δισεκατοµµύρια βακτήρια,

ακτήρια περιέχονται σε 1 κιλό εδάφους;  

 κιλό εδάφους περιέχει:…………………………… 
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κροστιχίδα. 
 

 πρώτα γράµµατα σχηµατίζουν µια λέξη  που έχει σχέση µε το 
υ δάσους. 

ο πατάµε  
 

ζωντανά

ζωής  

οµητού 

 

το χώµα 
 
 

Γ. Συµπληρώστε την α

 Τα
πλούσιο έδαφος το
 
Τ

Αλλιώς όλα τα 
 

 

Πηγή 
 
Είδος αποικοδ
 
Είδος βροχής
 
Σέρνεται σ
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∆ραστηριότητα 8η  

Σχέδιο Σεναρίου Ντοκιµαντέρ  

µε Θέµα «Ερηµοποίηση» 

 

τόχοι Σ
 

• Αξιοποίηση εικόνας και 

οπτικοακουστικών µέσων για 

την ανάδειξη του θέµατος µε 

τρόπο εύληπτο και 

επικοινωνιακά πρόσφορο. 

• Εξοικείωση µε τις σύγχρονες 

οπτικοακουστικές 

τεχνολογίες, καθώς η εικόνα αναδεικνύεται σε κυρίαρχο τρόπο 

πληροφόρησης και επικοινωνίας  

• Απόκτηση δεξιοτήτων χειρισµού τεχνολογιών που θεωρούνται 

ένα χρήσιµο εφόδιο και για µελλοντικές χρήσεις 

• Βιωµατική δράση µε διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος, 

καθώς οι µαθητές καλούνται να διεξάγουν έρευνα και στη 

συνέχεια να συνθέσουν τις επιστηµονικές γνώσεις που 

απέκτησαν για το θέµα µε στοιχεία βιωµατικά, κοινωνικά 

ιστορικά (στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας). 

  
 
Μέθοδος 

 
1. Επιλογή θεµατικής περιοχής  
 
Θα πρέπει αρχικά να γίνει επιλογή της θεµατικής ενότητας µε την 

οποία θα ασχοληθούνε οι µαθητές. 

Στην περίπτωση µας εδώ πρόκειται για τη θεµατική ενότητα 

έδαφος µε το υπόθεµα: Ερηµοποίηση 
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Το πλαίσιο δεν περιορίζει όµως τους µαθητές να ασχοληθούν και 

µε επιµέρους θέ µατος. µατα ή εξειδικεύσεις του παραπάνω υποθέ

 
 
2. Υλικά  
 

 Ψηφιακή βιντεοκάµερα ή φωτογραφική ψηφιακή µηχανή που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως  κάµερα. Επίσης, µπορεί να 

χρησιµοποιηθ και κινητ τηλέεί ό  φωνο µε κάµερα, η µεταφορά

ό  προβληµατική. µως στη µεγάλη οθόνη θα είναι

  να χρησιµοποιηθεί για να Φορητός Η/Υ (Laptop) που µπορεί

γ θεση  του ύ που έχει κινηµατογραφηθεί. ίνει σύν  (µοντάζ) υλικο

 ιση του θέµατος θα µπορούσαν να Για την καλύτερη προσέγγ

χρησιµοποιηθούν πολλαπλά µέσα ώστε να γίνεται γρήγορα  η 

κ ηροφοριακού υλικού και να καλυφθούν αταγραφή του πλ

περισσότερες δραστηριότητες. 

 
 
3. Τίτλος µαντέρ του ντοκι  
 
Η ιµαντέρ, που  οµάδα στην αρχή επιλέγει το θέµα του ντοκ

ενδ κει τικά εδώ αναφέρεται ότι µπορεί να είναι:  

 

« µΤο φαινό ενο της ερηµοποίησης και οι επιπτώσεις του -

άµ γεσες και έµµεσες στη φυσιο νωµία ενός τόπου και την 

καθηµερινή ζωή των κατοίκων του. 

Το παράδειγµα του τάδε τόπου........................»  

(ο τόπος τον οποίο έχουν επισκεφθεί οι µαθητές) 

 
 
4. Σενάριο του ντοκιµαντέρ 
 
Το σενάριο της ταινίας-ντοκιµαντέρ θα περιλαµβάνει: 

♦ Οπτικοποιηµένο υλικό από την έρευνα των µαθητών, όπως 

χάρτες, διαγράµµατα, φωτογραφίες, αφίσες 
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♦ Επιλογή και κινηµατογράφηση χώρων και τοπίων όπου 

εντοπίζονται τα υπό εξέταση φαινόµενα 

♦ Κινηµατογραφικές συνεντεύξεις – µαρτυρίες (από διαφόρους 

ανθρώπους της περιοχής επώνυµους και ανώνυµους) για το θέµα 

που εξετάζεται. 

 

5. ∆οµή του σεναρίου 
 
Τ γανωθούν µε α παραπάνω στοιχεία προτείνεται να ορ

συνδυαστικό τρόπο. ∆ηλαδή, τα στοιχεία της έρευνας, οι 

κινηµ  ατογραφικές περιγραφές και οι συνεντεύξεις-µαρτυρίες να µη

διαδέχονται γραµµικά το ένα το άλλο, αλλά να διαπλέκονται 

δηµι σ  ουργώντας το θεατή τους κατάλληλους συνειρµούς για τη 

κατανόηση των φαινοµένων. 

Προς την παραπάνω κατεύθυνση,  κατά την καταγραφή του 

σεναρίου από τους µαθητές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

ακόλουθες παράµετροι: 

 

♦ Τ  ο σενάριο θα πρέπει να συνδυάζει τις επιστηµονικές γνώσεις που

απέκτησαν θέµα, µε τις οι µαθητές κάνοντας έρευνα για το 

πρακτι ενός κές επιπτώσεις των υπό εξέταση φαινοµένων στη ζωή 

τόπου.  

♦ Έµφαση θα δοθεί στη βιωµατική προσέγγιση των φαινοµένων 

προκειµένου, αφενός, να εµπεδωθεί η θεωρητική κατανόηση και, 

αφετέρου, να τονιστεί πως τα περιβαλλοντικά θέµατα αυτού του 

τύπου αφορούν άµεσα τη ζωή µας. 
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♦ Θα πρέπει να γίνεται διαθεµατική προσέγγιση του θέ ατος µ

λαµβάνοντας υπόψη όλες τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ φυσικού 

και κοινωνικού-ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

 
 
 
6. ∆ιάρκεια – Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Η µ ιστη διάρκεια  καθορίζεται από την ο άδα  πιστεύουµε όµως έγ µ ,

ότι ένας χρόνος µεταξύ 10 και 15 λεπτών πραγµ  ντοκιµαντέρ ατικού

µετά την επεξεργασία είναι αρκετός για τα παιδιά. 

Η ανάλυση της εικόνας και η ποιότητα του ήχου είναι σηµαντικά 

στοιχεία από τεχνική άπ ψη   ο  

 
7. Σύνθεση - Μοντάζ 
 
Η τελική σύνθεση περιλαµβάνει το µοντάζ. Το µοντάζ είναι η 

διαδικασία αυτή που αποδίδει την ενότητα και το νόηµα σε µία 

ταινία. Είναι πολύ σηµαντική διαδικασία κατά την κατασκευή της 

ταινίας καθώς είναι η τέχνη της «συναρµολόγησης» των εικόνων και 

της ταύτισης στα πλάνα του λόγου και της µουσικής, είναι η τέχνη 

της κίνησης και του ρυθµού στην εναλλαγή των πλάνων. 
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Φύλλο Εργασίας 1 
Σχέδιο Σεναρίου Ντοκιµαντέρ για τη θεµατική ενότητα «Έδαφος» 

 

ΦΥΛ Ο ΕΡΓΑΣΛ ΙΑΣ  
 

α.α 
ΣΤΑ∆ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
 

Φ
Ε Γ Φ   

Ε ΙΜΕΡΟΥΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΑΓΡΑ
Π ΡΙ ΡΑ

Η 
Η 

ΟΜΑ∆Α 
(ΜΑΘΗΤΕΣ)

1 
Επιλογή θεµατικής περιοχής 
(∆ιάβρωση – Ερηµοποίηση- 

Ρύπανση) 
   

2 
Μέσα που θα χρησιµοποιηθούν 

 
   

3 Τίτλος του ντοκιµαντέρ     

Ε ό   θα 
χρησι

  
πιστηµονικ  υλικό που

µοποιηθεί  

Χ ρο  που θ  
µ
ώ ι α

κινη ατογραφηθούν 
  4 Σενάριο του ντοκιµαντέρ 

ι ρίες 
 ρ ής 

  
Συνεντεύξεις κα  µαρτυ
ανθρώπων της πε ιοχ

5 ∆οµή του σεναρίου 
µ  του 

τ  

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 

Οργάνωση των τ ηµάτων
ν οκιµαντέρ  

 

6 ∆ιάρκεια    

7 Σύνθεση - Μοντάζ     
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∆ραστηριότητα 9η

 

∆άσος και έδαφος 

(Πυρκαγιά και Υπερβόσκηση) 

 

Στόχοι 

 Κατανόηση των προβληµάτων της πυρκαγιάς και της  

υπερβόσκησης µέσα από την ενεργό συµµετοχή των µαθητών 

 Συνειδητοποίηση των αλλαγών στη χρήση γης µετά από 

πυρκαγιά  

 Ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, σ και 

σύγκρισης, καταγραφής και διατύπωσης  των συµπερασµάτων 

Ανάπτυξη της πρωτοβουλία αι ενθάρρ  στην νακάλυψη 

της σης  

Προσέγγιση της γνώσης µέσ ο

Ανάπτυξη αυθόρµητης έκφρ  σ ων  

 

Υλικά  

Χαρτόνι µ άλο, ταινία ή βίντε  για ρ ς, φ φική 

µηχανή, σηµειωµατάρια, µολύβια 

 

Μέθοδος 

Μετά  ρο ή ταινίας για τις ρκαγιές στην Ελλάδα το 

2007 ο κός φανίζει στους µ  ένα µεγά  χαρτόνι 

που γρά

«ΜΕ Α ;»

υσχέτισης 

 

 

 

ς κ

α από

ασης

ο 

 

υνση

ίηση  

θηµάτ

καγιέ

 α

ωτογρα

γνώ

εγ

 την π

υναισ

πυ

 από

 εκπα

φει: 

ΤΑ Τ

µια

ιδε

ΗΝ

 π

υτι

 ΠΥΡ

βολ

 εµ

ΚΑ

 πυ

αθητές λο

ΓΙ  ΤΙ

 

 

 

Τους αί ε τέσσερις 

οµάδες  ξε  έρευνα  ότι 

από τα αποτελέσµατά υς θα υπάρξουν 

προτάσει ι οπ  θα ταφ θούν 

 χωρί

και

ζει 

κιν

τυχ

ά η

α σ

 το

λέγοντας

ς ο οίες  µε ερ
∆ορυφορική εικόνα από τον δορυφόρο 
Aqua της Nasa της υγούστ 0 25 Α ου 20 7 
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στους τοπικούς φορείς της περιοχής τους.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς  οι µαθητές θα επισκεφτούν 

πρόσφατα καµένο δ ν περιβαλλοντικών 

επισκέψεων της οµάδας. Στα στοιχεία που θα συλλέξουν θα 

περιλαµβάνεται

1

 τους

άσος στα πλαίσια τω

 και φωτογραφικό υλικό.  
η Οµάδα: συλλέγει πληροφορίες από το διαδίκτυο ή από 

ς υπηρεσίες για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην 

περ χ  ε π

µέτρα

διάφορε

ιο ή που µελετούν, την τελευταία δεκα τία και ερευνά οια 

 πρέπει να λαµβάνονται µετά τις πυρκαγιές.  

2η οµάδα: συλλέγει πληροφορίες σχετικά 

ν κτηνοτροµε τη φική δραστηριότητα στην 

περ χ αι ν

έκτασ

αρι

κτηνο

ιο ή (είδος κ  αριθµός ζώω , συνολική 

η βοσκοτόπων, είδος βόσκησης, 

θµός κατοίκων που ασχολούνται µε την 

τροφία).  

3η οµάδα: συλλέγει πληροφορίες σχετικά µε το τι ισχύει στην 

ελλ ς µετά από 

υρκαγιά και ποιες ποινές επιβάλλονται  στους εµπρηστές.  

ηνική νοµοθεσία για δασικές και δασώδεις εκτάσει

π

4η οµάδα: συλλέγει πληροφορίες για το πού οφείλονται οι 

ασµένη δράση πυρκαγιάς και 

περβόσκησης οδηγεί σε ταχύτερη διάβρωση του εδάφους. 

 συλλογή  και την επεξεργασία των στοιχείων κάθε οµάδα 

πα

 τα τελευταία χρόνια.  

 από τους κατοίκους της περιοχής 

για  τρόπο που θέλουν να διαχειριστούν την καµένη έκταση και 

κατ

ούν στο σχολείο σε ανοιχτή 

ταλούν στο Νοµάρχη της 

πυρκαγιές και ποια µέτρα µπορούν να ληφθούν για τον περιορισµό 

τους και τέλος γιατί η συνδυ

υ

Μετά τη

ρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνάς της.  

Στη συνέχεια επισκέπτονται µια δασική  περιοχή που είχε πληγεί 

από πυρκαγιά

Μπορούν να πάρουν συνέντευξη

 τον

αγράφουν τις απόψεις τους. 

Τα συµπεράσµατά τους θα παρουσιαστ

εκδήλωση και οι προτάσεις τους θα σ

περιοχής τους. 
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Φύλλο εργασίας 1 

 

σ  Επί κεψη σε καµένο δάσος 

Παρατηρούν µε προσοχή την αµένη έκταση και ωτογραφίζουν 

σηµαντικά στοιχεία για το δάσος.  

κ φ

ς 

ότητας (υπερβόσκηση) 

ότητας.  

 στο σχολείο τους σε 

ς συνθήµατα για την προστασία του δάσους  

 

Καταγράφουν και φωτογραφίζουν: 

 

• ίχνη διάβρωσης του εδάφους   

• ενδείξεις φυσικής αναγέννησης της βλάστηση

• στοιχεία τυχόν γεωργικής δραστηριότητα

• στοιχεία τυχόν κτηνοτροφικής δραστηρι

• στοιχεία τυχόν πρόσφατης οικοδοµικής δραστηρι

 

Στο τέλος παρουσιάζουν τις φωτογραφίες

αφίσα γράφοντα

ς  

 Επίσκεψη µαθητών του 3  Γυµνασίου Τρικάλων στο δάσος Μουζακίου ου

Καρδίτσας 
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Φύλλο εργασίας 2 

 

Στην επίσκεψη  ποίηµα του Ν. 

Γκά

πουµε γύρω µας.  

θούν ποιήµατα ή τραγούδια ή 

α εµπνευστούν και  να δηµιουργήσουν  µόνοι τους κάποια  µε το 

θέµ  οµαδικά από τους µαθητές 

µέσ  

 

µινο 

Τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιµέντα 

 

Κοιµήσου Περσεφόνη 

Στην αγκαλιά της γης 

Στου κόσµου το µπαλκόνι 

Ποτέ µην ξαναβγείς». 

 

Νίκος Γκάτσος 

«Τα παράλογα» 

(Κύκλος τραγουδιών σε µουσική Μάνου Χατζιδάκη) 

 στο δάσος διαβάζουµε το παρακάτω

τσου και γίνεται προσπάθεια συσχέτισής του µε το δάσος και τις 

επεµβάσεις του ανθρώπου που βλέ

Προτρέπουµε τους µαθητές να θυµη

ν

α αυτό, τα οποία  παρουσιάζονται 

α στο δάσος! 

«Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια µέντα 

Κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλά

 και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάµινο. 
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∆ραστηριότητα 10η   

Σχεδιάζω και Προστατεύω 

 

χής για θέµατα 

ς 

µης 

και σε άµεσης δράσης. 

Υλικά  

 Φύλλα εργασίας 
Τα φύλλα εργασίας που πρέπει να συµπληρώσουν οι οµάδες των 

µαθητών, αντλώντας πληροφορίες από την τοπική κοινωνία. 

Η συλλογή των πληροφοριών µπορεί να γίνει µε επιτόπια έρευνα, 

από συνεντεύξεις µε κατοίκους της περιοχής.  

Επίσης είναι σηµαντικό να αποτανθούν και στις τοπικές αρχές και 

φορείς ώστε να έχουν την άποψή τους πάνω στα θέµατα της 

ρύπανσης και της ερηµοποίησης των εδαφών της περιοχής τους. 

 Χάρτης της περιοχής 

 Υλικό που υπάρχει στο παράρτηµα 

 Το Google earth το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

πολλαπλώς για τη συλλογή πληροφοριών. 

 

 

Στόχοι  

• Συλλογή πληροφοριών από κατοίκους της περιο

ρύπανσης και ερηµοποίησης του εδάφους  

• Καταγραφή των µέτρων προστασίας του εδάφους της περιοχή

• Αξιολόγηση των µέτρων και διάκρισή τους σε µακροπρόθεσ

εφαρµογής 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΝΕΡΟΥ 

 

 

 

ΤΟ Ν
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η 

 

 

 

ΕΡΟ ΤΗΣ 
  

& 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΥ  

ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ Σύντοµη Επεξήγηση 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Σε µια περιοχή µπορεί να υπάρχει νερό 

 µ  

 
 

οδηγούν σε προβλήµατα στα υπόγεια 
ύδατα. 

αλλά η ποιότητά του να είναι τέτοια 
ώστε να µη πορεί να χρησιµοποιηθεί 
και αυτό γιατί υπάρχουν άλατα που 
οδηγούν στην ερηµοποίηση. Επίσης τα
φυτοφάρµακα και οι άλλοι ρυπαντές

Π Σ  του νερού είναι µεγάλη Ο ΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Εάν η ποσότητα
ή όχι στην περιοχή. 

ΣΥ
 έδαφος. Για το λόγο 

 υπάρχει τρόπος να 
ελέγχονται οι πληµµύρες και τα 
αποτελέσµατά τους. 

ΧΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

Με τις πληµµύρες παρασύρεται και 
αποµακρύνεται το
αυτό πρέπει να

ΕΝΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ  

Εάν αντλούνται ύδατα από πηγάδια, 
γεωτρήσεις, αρτεσιανά, κ.ά.. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα σταδιακά την ελάττωση 
των υδατικών αποθεµάτων και αυτό έχει 
άµεση σχέση µε την ερηµοποίηση. 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 
Περιγράφει τη διαθεσιµότητα που 
υπάρχει για κατανάλωση νερού από 
τους κατοίκους. 

ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η τουριστική ανάπτυξη έχει ως άµεσο 
αποτέλεσµα την αύξηση της 
κατανάλωσης του νερού µε επακόλουθο 
τη µείωση της διαθεσιµότητάς του. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
ΤΟ Ε ΗΣ ∆ΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Ε∆ΑΦΩΝ 

 

ΚΛΙΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ 
 

Π
Π  

 ΥΡΚΑΓΙΕΣ & 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 
 

 

 

 

ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  
 

 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ Σύντοµη Επεξήγηση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε∆ΑΦΩΝ 

Η σύσταση του εδάφους παίζει σηµαντικό 
ρόλο στη βλ αι ως 
εκ τ
διάβρ
ερηµο

άστηση, τις καλλιέργειες κ
ούτου παίζει σηµαντικό ρόλο στη 
ωση και στη διαδικασία της 
ποίησης.   

ΚΛΙΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ 

Η 
η 
κλίσ
επι

όσο π
η διάβ

η του εδάφους (η γωνία που σχηµατίζει 
φάνεια του εδάφους µε τον ορίζοντα) 
ιο απότοµη είναι, τόσο πιο έντονη είναι 
ρωση και η αποµάκρυνση του χώµατος.   

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εξε
ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Η συχνότητα των πυρκαγιών επηρεάζει 
σηµαν

τά
πυροπ
υπηρε
υροπ

τικά τη διάβρωση των εδαφών. 
ζεται εάν υπάρχουν οι υποδοµές για 

τροσ ασία, όπως: πυροσβεστική 
σία, πυροφυλάκια, ζώνες 
ροστασίας, δασικοί δρόµοι, κ.ά.  π

ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 
 αν ι

εδάφη είωση της
εδαφι

Οι αβαθµίδες που γίνονται στα επικλ νή 
 έχουν ως αποτέλεσµα τη µ  
κής διάβρωσης και των πληµµυρών. 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

κα
µη

(κάλυ
φυσικ ακία, 
φρύγα
 

Να 
εκτί

ταγραφούν και να υπολογισθούν κατ’ 
ση, από αεροφωτογραφίες, η έκταση 
ψη) που καταλαµβάνουν τα διάφορα 
ά οικοσυστήµατα (δάση, µ
να κ.ά.). 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 

ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΓΗΣ 

 

ΕΓ Σ ΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗ
ΓΗΣ  

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

ΤΑΣΗ ΗΣ  ΕΠΕΚΤΑΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΒΟΣΚΗΣΗΣ & 
ΕΝΤΑΣΗ 

ΚΤΗΝΟΤΡ

 

ΟΦΙΑΣ 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ Σύντοµη πεξήγηση  Ε
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 

ση  ή
ταλαµβάνουν οι διάφορες 

Ε∆ΑΦΟΥΣ 

Να βρεθεί κατά προσέγγι  το ποσοστό  το 
µέρος που κα
χρήσεις της γης, όπως καλλιέργειες, οικισµοί, 
κ.ά. 

ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ µ α

Ο τρόπος και η ένταση µε την οποία 
χρησιµοποιείται το έδαφος µιας περιοχής είναι 
ση αντικός παράγοντ ς για να µειωθεί η 
διαδικασία της ερηµοποίησης. 

ΕΓΚ Σ  
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗ

Όταν ένας τόπος εγκαταλείπεται από τη 
γεωργία αυξάνονται οι παράγοντες που 
οδηγούν σταδιακά στην ερηµοποίηση.  

ΤΑΣΗ ΙΚΩΝ 
εται 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των οικισµών, 
κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές, οδηγεί 
στο να χάνονται εδάφη και να υποβαθµίζ
η αγροτική γη. 

ΥΠΑΡΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Η οικολογική γεωργία έχει ως αποτέλεσµα τη 
χρησιµοποίηση τρόπων καλλιέργειας φιλικών 
προς το περιβάλλον και συνεπώς τη µικρότερη 
εξάντληση των εδαφικών πόρων. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ & 
ΕΝΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

χει έλεγχος στον αριθµό των 
ων που υπάρχουν σε µια περιοχή. Η 

εντατική κτηνοτροφία αυξάνει την πίεση προς 
ερηµοποίηση των εδαφών. 

Πρέπει να υπάρ
ζώ
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 
Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟ Υ Ε∆ΑΦΟΥΣ  ΙΝΩΝΙΑ & ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΓΗΡΑΝΣΗ 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΣΗ 
Α ΤΗΓΙ Ν 

 

ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ 

 

ΥΠΑΡΞΗ 
Ι ΑΠΟΛ  ΤΑ 

ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

 
ΤΙΚΩΝ ΓΙ
ΘΕΜΑΤΑ 

 & 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
ΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ
Υ∆ΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

Η ΤΟΠΙΚΗ 

ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

Χ  
 

ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΠΕΡΙΟ

ΟΜΕΝΕΣ 
ΧΕΣ 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ 
ΣΧ  
ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ 
Ε∆ΑΦΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Ν∆ΕΠΕ ΥΣΕΙΣ 
 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ Σύντοµη Επεξήγηση 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ 
 ανά 

ό
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Ο αριθµός των κατοίκων της περιοχής
τετραγωνικό χιλι µετρο, είναι ένας δείκτης 
που επηρεάζει  τις χρήσεις γης 

ΥΠΑΡΧΕ Α ΤΗΝ 
ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ υς κατοίκους της περιοχής. 
Ι ΓΝΩΣΗ ΓΙ

 ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ 

Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί µέσα από 
συζητήσεις µε το

ΥΠΑΡΧΕ Α ΤΗΝ 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ 

Ι ΓΝΩΣΗ ΓΙ
Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί µέσα από 
συζητήσεις µε του κατοίκους της περιοχής. 

Υ  
ΘΕΜΑΤΑ

ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ς  (δήµαρχος, 

οργανώσεις, σύλλογοι). 

ΠΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
 ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & 

Η διάσταση αυτή θα διαπιστωθεί µέσα από 
πληροφορίες που µπορεί να δώσουν οι 
υπεύθυνοι της περιοχή

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ 
ΚΑΙ Υ∆ΑΤΩΝ 

Ποιό είναι το πλαίσιο που διέπει τη χρήση του 
νερού και των εδαφών της περιοχής (νόµοι, 
αποφάσεις, όργανα ελέγχου, κ.ά.). 

 75



Ε∆ΑΦΟΣ (Ρύπανση – ∆ιάβρωση – Ερηµοποίηση) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΑ 
ΠΟΒΛΗΤΑ  

των αποβλήτων (πλαστικά, γυαλί, µέταλλα),
ικός καθαρισ

Εάν υπάρχουν σχέδια για την ανακύκλωση 
 

Α βιολογ µός. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
 

ουν περιοχές  που προστατεύονται 
ες συµβάσεις. ΝΕΣ 

Εάν υπάρχ
από διάφορ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ις  να δίνονται σε όσους 
 µµατα ή δραστηριότητες 

µβάλλουν στην προστασία του 
ντος.   

Επιδοτήσε
εφαρµόζουν
που συ
περιβάλλο

που
προγρά

 
Μέθοδος 

ν µαθ ώτα συµπληρώσουν τα φύλλα 

ζονται αξινοµ  τις παρατηρήσεις που 

ευνα τ

η α τις εξειδικεύσουν σε µέτρα 

άµ ροπρόθ σίας

αρου ικά µερικά µέτρα χωρίς να 

εξαντλούνται µε την εδώ παράθεση τους.  µέτρα αυτά µπορούν να 

εµπλουτισθούν από το   και να προσαρµοσθούν στις 

συνθήκες της περιοχής που εξετάζουν.    

 

Α. Μέτρα άµεσης δράσης 

 Απαγορεύσεις δρ

 Καταγραφές και έλεγχοι 

 Ενθ ρήσεων υλίκών φι ον 

χ

µονοπατιών, κ.ά.) 

 

 Ε ευαισθητοποίηση κοινωνικών φορέων και 

 

 Νο θµίσεις 

χε

 Απ αστηριο

Οι οµάδες τω

εργασίας συνεργά

έκαναν από την έρ

Μετά τις παρατ

εσης  και µακ

Παρακάτω π

ητών αφού πρ

ώστε να τ

ους. 

ρήσεις τους πρέπει ν

ήσουν

εσµης προστα

σιάζονται ενδεικτ

. 

 Τα

υς µαθητές

αστηριοτήτων 

άρρυνση χ λικών προς το περιβάλλ

 Κατασκευές τοπικού αρακτήρα (αναβαθµίδων, ρυακιών, 

Ενηµέρωση κατοίκων  

νηµέρωση και 

φορέων διοίκησης 

Β. Μέτρα που θα αποδ

µοθετικές ρυ

ώσουν µακροπρόθεσµα  

 Τοπικές συµφωνίες δια

αγορεύσεις δρ

ίρισης  

τήτων 
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 ν και

ερ  κινδυνε ύν 

ικών

 Εκπ τοίκων 

 Επενδύσεις φιλικών προ  

Η πρόληψη και η αντιµετώ οποίησης θα επιτευχθεί 

 αφενός µεν ορισµένων µέτρων γενικής εφαρµογής που 

αφ

ριµένα φυσικά, περιβαλλοντικά και 

κοι

• Εξεύρεση απαιτούµενων πόρων 

 

Τα µ  οι µαθητές καταγράφονται  στους 

παρακάτω οσιοποιούνται στον τοπικό τύπο, στη 

σχολική α τόπο του

δήµου

Προστασία περιοχώ

ηµοπoιηθεί  ή

 αναβάθµιση των περιοχών που έχουν 

ύουν να ερηµοποιηθο

 Ανάκαµψη των φυσ

αίδευση κα

 οικοσυστηµάτων 

ς το περιβάλλον.  

πιση της ερηµ

µε τη λήψη

ορούν σε ολόκληρο τον πληθυσµό της χώρας και τέµνουν 

πολλούς επί µέρους τοµείς δραστηριοτήτων, αφετέρου δε µε ειδικά 

µέτρα που αφορούν συγκεκ

νο-οικονοµικά χαρακτηριστικά σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται παρακάτω:. 

• Προσδιορισµός των απειλουµένων περιοχών 

• Καθορισµός φορέων  εφαρµογής και παρακολούθησης µέτρων 

• Σχεδιασµός και εφαρµογή χρήσης των γαιών 

• Ορισµός πιλοτικών περιοχών 

• Σύναψη διεθνών συνεργασιών

• Ανάπτυξη της έρευνας. 

 

έτρα που προτείνουν

 πίνακες και δηµ

 εφηµερίδ   και στο δικτυακό  του σχολείου ή  

 της περιοχής. 
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Α. Μέτρα άµεσης δράσης  

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ  
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Β. Μακροπρόθεσµα µέτρα  
 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή
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ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
οί πα ς 

είναι: το κλίµα (θερµοκρασία, υγρασία 
κ.ά.), η ηλιακή ακτινοβολία  η σύσταση του 
εδάφους, η νεκρή οργανική ύλη κτλ. 
 

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 

ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ Αβιοτικ ράγοντες του περιβάλλοντο

,
 

 Αγρανάπαυση ονοµάζεται η προσωρινή 
διακοπή της καλλιέργειας ενός αγρού για να 
αποκτήσει ξανά την παραγωγικότητά του. 
Συνήθως διαρκεί ένα χρόνο και εξαρτάται 
από το είδος του εδάφους και τις κλιµατικές 
συνθήκες που επικρατούν την περιοχή. Η 
αγρανάπαυση είναι περισσότερο αναγκαία 
στους αγρούς όπου εφαρµόζεται εντατική 
µονοκαλλιέργεια που έχει ως αποτέλεσµα 
την "κατανάλωση" των θρεπτικών 
συστατικών του εδάφους. 
 

Ε∆ΑΦΙΚΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

Η τρισδιάστατη µορφή των ανωµαλιών του 
εδάφους. 
 

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ Η διαδικασία της εναλλαγής των 
καλλιεργειών και που έχει ως αποτέλεσµα 
τη διατ ρηση της γονιµότητας των 
χωραφιών
 

ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

σ

ή
. 

 Τεχνητές ατασκευές µεγάλων σκαλοπατιών 
από ξερολιθιές  σε επικλινή εδάφη µε σκοπό 
να µην αποµακρυνθεί το χώµα από τα 
χωράφια.
 

ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ Η διαδικασία δηµιουργίας δάσους σε µια 
περιοχή που έχει καεί. Υπάρχει η φυσική 
αναδάσωση (αναγέννηση) και η τεχνητή 
αναδάσωση. 
 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

κ

 

 Κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, 
ακτινοβολίας ή άλλων µορφών ενέργειας) 
σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή 
αντικειµένων από τα οποία ο κάτοχός τους 
θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, 
εφ΄ όσον είναι δυνατό να προκαλέσουν 
ρύπανση.  
 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ Η διάσπαση των σύνθετων οργανικών ΑΠ
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µορίων των νεκρών φυτικών - ζωικών 
οργανισµών ή απορριµµάτων, σε ανόργανα 
συστατικά από ετερότροφους οργανισµούς 

µ

ΑΠ  ή

ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ 

(αποικοδο ητές) που συνήθως είναι 
βακτήρια και µύκητες, µε αποτέλεσµα την 
επιστροφή των συστατικών αυτών στο 
περιβάλλον, ώστε να µπορούν να 
ρησιµοποιηθούν από τα φυτά.  χ

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΗΣ Ο οργανισµός (βακτήριο  µύκητας) ο 
οποίος εξασφαλίζει ενέργεια µετατρέποντας 
τις οργανικές ουσίες, που υπάρχουν στη 
νεκρή οργανική ύλη, σε απλές ανόργανες 
ουσίες.  

 Καλείται το φαινόµενο κατά το οποίο 
επέρχεται καταστροφή, φθορά, διάσπαση σε 
µικρότερα µέρη των πετρωµάτων λόγω 
διαφόρων αιτίων. Τα προϊόντα της φθοράς 
των πετρωµάτων παραµένουν στη θέση 
τους. ∆ιακρίνουµε φυσική κα ηµική και 
ιοχηµική αποσάθρωση.    

ι χ
 

ΑΠ

αρισµός της από κάθε είδους 

ΒΙΟ

 τ ια
 είδη των οργανισµών, τα 

ΒΙΟΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ στα φυτά, στα ζώα καθώς και 

ικών οργανισµών. 

Ε∆ΑΦΟΣ  στρώµα του φλοιού της γης, 
υ µ

β
ΟΨΙΛΩΣΗ Η απογύµνωση µιας περιοχής, η 

καταστροφή των διαφόρων φυτών δέντρων 
αι ο καθκ
βλάστηση.  
Η ποικιλοµορφία που υπάρχει στους 
ζωντανούς οργανισµούς, όπως αυτή 
εκδηλώνεται από α διαφορετικά γονίδ , τα 
ιαφορετικά

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

δ
διαφορετικά οικοσυστήµατα, αλλά και 
διαφορετικοί πολιτισµοί. 
 
Οι βιοτικοί παράγοντες του περιβάλλοντος 
φορούν α
στους αποικοδοµητές µιας περιοχής. 
Μία περιοχή που διαθέτει τις απαραίτητες 
συνθήκες για την εκπλήρωση µέρους ή 
ολόκληρου του κύκλου ζωής, ορισµένων 
φυτικών ή ζω

ΒΙΟΤΟΠΟΣ 

 
Το σύνολο των διεργασιών που προκαλούν 
στο έδαφος διάφοροι φυσικοί παράγοντες 
(βροχή, νερό, άνεµος, κ.ά.) µε αποτέλεσµα 
την απόσπαση υλικών των πετρωµάτων και 
τη µεταφορά τους σε άλλες περιοχές.  
 
ο ανώτατο

∆ΙΑΒΡΩΣΗ 

Τ
πο  αποτελείται κυρίως από θρυ µατισµένα 
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πετρώµατα αλλά και από αποσυντεθειµένες 
οργανικές ουσίες. 
 
Είναι η µεταβολή της χέρσας γης γρια 
βλάστηση, πέτρες κ.λπ.) σε καλλιεργήσιµη. 
 

ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ  (ά

ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 
Ή  

ΑΠΕΡΗΜΩΣΗ 

Η υποβάθµιση ης ποιότητας του εδάφους η 
οποία προκύπτει ως αποτέλ

 τ
εσµα της 

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 

ανίων (αγριόχορτα) τα οποία 
ονται

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 
τ

ε κώ

  έναν τόπο για παρατεταµένη 
0  ο

έν

κ
αν .

ΜΟΛΥΝΣΗ  µορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από 

ουσίας 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
λλον τους 

ς, νερό, κλίµα κ.λπ.) καθώς και οι 

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 

 την 
νωση των αερίων ρύπων (καυσαέρια 

ανθρώπινης δραστηριότητας ή της αλλαγής 
των κλιµατικών αλλαγών. 
Είναι οργανικές ή ανόργανες ενώσεις που 
χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση 
των ζιζ
αναπτύσσ  σε καλλιεργούµενες και µη 
εκτάσεις. 
 
Ετερότροφος οργανισµός, δηλαδή 
οργανισµός που προσλαµβάνει ην τροφή 
του από το περιβάλλον του. 
 

ΚΛΙΜΑ Οι µέσες τιµές των µ τεωρολογι ν 
στοιχείων (ύψος βροχόπτωσης, υγρασία, 
θερµοκρασία, ηλιοφάνεια, κ.λπ.) που 
επικρατούν σε
χρονική περίοδο, 3  ετών τουλάχιστ ν. Το 
µικροκλίµα µιας συγκεκριµ ης περιοχής 
αναφέρεται στις ιδιαίτερες κλιµατικές 
συνθήκες που επικρατούν σε αυτή αι 
ευνοούν την άπτυξη ορισµένων ειδών  
 
H
την παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών 
στο περιβάλλον ή δεικτών που 
υποδηλώνουν την πιθανότητα παρ
τέτοιων µικροοργανισµών. 
    
Είναι το σύνολο των βιοκοινοτήτων (φυτά-
ζώα) και το αβιοτικό περιβά
(έδαφο
µεταξύ του σχέσεις. 
 
Όταν η οξύτητα του νερού της βροχής είναι 
αυξηµένη εξαιτίας της ύπαρξης θειϊκού και 
νιτρικού οξέος, που δηµιουργούνται µε
έ
βιοµηχανιών, αυτοκινήτων) και των 
υδρατµών της ατµόσφαιρας. Η όξινη βροχή 
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ρυπαίνει τα νερά και το έδαφος, 
καταστρέφει τους µικροοργανισµούς του 
δάφους και είναι άµεσα τοξική για τα φυτά. 

ΠΑΝΙ∆Α  
ροέρχεται από το όνοµα Παν, θεότητα της 

ό κ

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ 

ε
 
Το σύνολο των ζώων µιας περιοχής. Η λέξη
π
αρχαίας ελληνικής µυθολογίας που 
παριστάνονταν µε π δια αι κέρατα τράγου 
και ενσάρκωνε τη γενετήσια δύναµη της 
ζωής. 
 
Η ποικιλία των µορφών µε την οποία 
εµφανίζεται ένας οργανισµός. 

 
ΡΥΠΑΝΣΗ  παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή 

κτιν

υ µπορούν να 
ροκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

ς

ο λ

PH 
π

), 
νός υδατικού διαλύµατος. 

ΡΥΠΟΣ 
αγν ς) 

ουν αρνητικές 
τώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς 

 έ

ΓΛΥΚΟΖΗ 

π α

Η
κάθε είδους ουσιών, θορύβου, α οβολίας 
ή άλλων µορφών ενέργειας, σε ποσότητα, 
συγκέντρωση ή διάρκεια πο
π
υγεία, στου  ζωντανούς οργανισµούς και 
στα οικοσυστήµατα ή υλικές ζηµιές και 
γενικά να καταστήσουν τ περιβά λον 
ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις του. 
 
∆είκτης της συγκέντρωσης των ιόντων 
υδρογόνου (Η+), ου προσδιορίζει την 
οξύτητα (χαµηλές τιµές pH, από 0-6) ή την 
αλκαλικότητα (υψηλές τιµές pH, από 7-14
ε
 
Οι διάφορες ουσίες, ο θόρυβος, οι 
ακτινοβολίες (ηλεκτροµ ητικές-α σε 
ποσότητες, συγκέντρωση ή διάρκεια που 
µπορούν να προκαλέσ
επιπ
οργανισµούς και στα οικοσυστήµατα ή 
υλικές ζηµι ς και γενικά να καταστήσουν το 
περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές 
χρήσεις του. 
 

ΣΑΚΧΑΡΑ - Οργανικές ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, 
υδρογόνο και οξυγόνο. 
Το απλό σάκχαρο γλυκόζη είναι η βασική 
ενεργειακή ηγή γι  τους ζωντανούς 
οργανισµούς. 
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ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α α λ ο ισ ν 
ς

ΥΠΕΡΒ

η 

 δοµής της βλάστησης. 

 
 φτιάχνονται 

για την αποτελεσµατική καταπολέµηση των 
χθρών των φυτών. Είναι δυνατά 

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 
 

 ς

ποτέλεσµα την παραγωγή οξυγόνου και 
α

ΧΛΩΡΙ∆Α 

ί σε αυτή και 
ήµερα απαντώνται ως αυτοφυή. 

ΧΩΜΑ ί
λ

ΧΟΥΜΟΣ 

Είναι µια λλη ουχία ργαν µώ όπου ο 
προηγούµενο  συνιστά τροφική πηγή (ροή 
ενέργειας) για τον επόµενο. 
 

ΟΣΚΗΣΗ Όταν ο αριθµός των ζώων που βόσκουν σε 
µια περιοχή είναι µεγαλύτερος από αυτόν 
που επιτρέπει τη φυσική αναγέννησ του 
οικοσυστήµατος. Η υπερβόσκηση έχει ως 
αποτέλεσµα την υποβάθµιση της σύνθεσης 
και της
 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Φυτοφάρµακα λέγονται µια σειρά από 
φάρµακα, χηµικές ουσίες που

ε
δηλητήρια, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, 
που δρουν και σκοτώνουν ζωικούς και 
φυτικούς οργανισµούς που βλάπτουν τις 
καλλιέργειες. 
 
Η σύνθετη χηµική διαδικασία που διεξάγεται 
στα κύτταρα των πράσινων φυτών µε τη 
βοήθεια τη  ηλιακής ακτινοβολίας, του 
διοξειδίου του άνθρακα και του νερού µε 
α
υδρογον νθράκων. 
 
Το σύνολο των ιθαγενών φυτικών ειδών 
µιας περιοχής καθώς και αυτών που έχουν 
εισαχθεί και εγκλιµατισθε
σ
 
Το λεπτό στρώµα εδάφους που αποτελε ται 
κυρίως από επτούς κόκκους. 
 

 Το υπόλειµµα οργανικής ύλης, φυτικής 
κυρίως προέλευση , που δέχτηκε µερική 
αποσύνθεση στο ανώτερο στρώµα του 
εδάφους. Το υλικό αυτό συγκρατεί την 
υγρασία και 

ς

τα υδατοδιαλυτά θρεπτικά 
υστατικά, ώστε να αποτελεί φυσικό 

ς µετατρέπεται σε 

α
 
 

σ
λίπασµα. Ο χούµος κάτω από συνθήκες 
συνεχούς αποικοδόµηση
ανόργανα συστατικά που χρησιµοποιούνται 
ως τροφή γι  τα φυτά. 
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Λύσεις των ασκήσεων 
∆ραστηριότητα 3η  

Χρήσεις γης χθες και σήµερα  

Φύλλο εργασίας 2 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Οι µικροοργανισµοί που υπήρχαν στις ρίζες το
άζωτο της ατµόσφαιρας. Επίσης, για τον ίδιο λόγο

υς εµπλούτιζαν το έδαφος µε το 
 ο άνθρωπος χρησιµοποιούσε 

2 

5 

4 

1 

6 

3 

7 

την κοπριά των ζώων σαν λίπασµα.  

 
 
 
 
 
 

 

Πριν από 10000 χρόνια περίπου άρχισε η καλλιέργεια φυτών από τον άνθρωπο 
εποχή που συχνά την ονοµάζουµε αγροτική επανάσταση. 

Την εποχή αυτή πολλά φυσικά οικοσυστήµατα (κυρίως δάση), όπως τα δάση της 
βελανιδιάς της  Θεσσαλίας, κόπηκαν και στη θέση τους ξεκίνησε η καλλιέργεια 
της γης.  

Με την κτηνοτροφία άρχισε και η εκµετάλλευση των περιοχών µε φυσική 
βλάστηση  µε το κόψιµο των ξύλων ο άνθρωπος 

 στις περιοχές που δεν µπορούσε να 
 για τη βόσκηση. Συγχρόνως

άρχισε να εκµεταλλεύεται τα δάση
καλλιεργήσει. 

Όλες, όµως οι παραπάνω επεµβάσεις δεν ξεπερνούσαν ορισµένα όρια, επειδή ο 
πληθυσµός ήταν µικρός. Έτσι ακόµη και στα τεχνητά οικοσυστήµατα που 
κατασκεύαζε ο άνθρωπος, όπως οι αγροί  µε σιτάρι ή τα αµπέλια, σχεδόν ότι 
παραγόταν το ανοργανοποιούσαν οι αποικοδοµητές επί τόπου. 

Από τότε ο καλλιεργητής γνώριζε ότι, µε το κόψιµο του σταριού και τη µεταφορά 
του στους οικισµούς, κάτι αφαιρούσε από τα χωράφια (όπως το άζωτο). Γι’ αυτό 
είχε ανακαλύψει τη λεγόµενη αµειψισπορά, δηλαδή την εναλλαγή των 
καλλιεργούµενων φυτών, παρεµβάλλοντας στα σιτηρά ψυχανθή, όπως ήταν τα 
φασόλια και οι φακές. 

Στη σηµερινή εποχή η εντατική καλλι
που οδηγούν στη συµπίεση του εδάφο

έργεια µε τη χρήση γεωργικών µηχανηµάτων 
υς, η εκτεταµένη χρήση φυτοφαρµάκων και 

φών,  η υπερβόσκηση, η καταστροφή της χλωρίδας, η 
άναρχη οικοδόµηση και ανάπτυξη του τουρισµού οδηγούν πολλές περιοχές της 
χώρας µας στην ερηµοποίηση. 

η  αλατοποίηση των εδα
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∆ραστηριότητα 5 
Υποβάθµιση του εδάφους  
Φύλλο εργασίας 1 
 
 
ρυπτόλεξο Κ

 
Α Χ Η Φ Υ Λ Λ Ο Σ Τ Ρ Ω Μ Ν Η Β Α ∆ Ε Ι 

Η Κ Α Τ Ε Σ Τ Ο Υ Κ Α Θ Ε Τ Α Τ Ι Ξ Ω Α 

Λ Ο Λ Ε Α  Π  Ο Σ Α  Θ Ρ Ω Σ Η Ε Λ Ο Α Μ Ν 

Α Μ Ε Ι Ψ Ι Σ Π Ο Ρ Α Ξ Ο Λ Ρ ∆ Λ Φ Β Α 

Φ Ε ∆ Η Μ Υ Ο Ε Β Θ Π Υ Ρ Κ Α Γ Ι Ε Σ Β 

Υ Ο Ρ ∆ Ι Α Β Ρ Ω Σ Η Τ  ΙΖ  Σ Ζ Κ  Υ Ν Α 

Τ Ε Ρ Α Γ Υ Ι Χ Υ Π Ε Ρ Β Ο Σ Κ Η Σ Η Θ 

Ο Ο Ω Γ Σ Υ Π Ο Β Α Θ Μ Ι Σ Η Ι Π Ρ Ο Μ 

Φ Ξ Π Ρ Φ Ε Τ Υ Κ Π Ο Ω Ψ Α Γ Η Κ Λ Υ Ι 

Α Λ Ι Α Ι Β Λ Μ Ε Ο Θ Κ Λ Ι Μ Α Σ ∆ Ρ ∆ 

Ρ Χ Ρ Ν Π Ζ Ε Ο Φ Ι Ρ Α Τ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ε 

Μ Ω Σ Α Η Κ Ο Σ Λ Κ Τ Α Ψ Ι Γ Ι Ρ ∆ Α Σ 

Α Ε Υ Π Α Β Λ Ν Η Ο Υ Λ Ν Ο Υ Π Υ Τ Ι Ω 

Κ Λ Μ Α Ν Σ Ρ Υ Π ∆ Ρ Ε Ψ Α Λ Ψ Π Ο Γ Ρ 

Α Φ Π Υ Ο ∆ Χ Ο Ρ Ο Λ Ι Μ Α ∆ Χ Α Ι Α Ε 

Ο Σ Ι Σ Ε Θ Ι Ν Χ Μ Ι Ε Ζ Ο Υ Α Ν Θ Ι Ξ 

Μ Η Ε Η Ψ Η ∆ Ε Ρ Η Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ο Υ 

Σ Α Σ Ο Σ Ε Ρ Α Τ Σ Α Ρ Ω Χ Ν Κ Η Ω Υ Λ 

Α Ι Η Η Λ Ι Β Α Σ Η Φ Α Γ Η Λ Τ Ρ Τ Σ Γ 

Ι Ρ Α Χ Η Τ Ο Γ Ε Ω Σ Κ Ω Λ Η Κ Α Σ Κ Η 
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1. ΚΛΙΜΑ 

2. ΥΠΕΡΒΟΣΚΗΣΗ 

3. ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 

 4. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 

Η

Υ Σ

Α Σ

Ο Τ

Χ Υ

 Γ Ο Η Α

. 

13. ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 

 14. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 15. ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ  

 16. ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

17.  ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ 

 ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 

 Α

. 

 Α Υ

 Λ Σ Ν  

Α Α

  

 5.ΡΥΠΑΝΣΗ 

6. ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ   

7.  ΠΟΒΑΘΜΙ Η 

8.  ΠΟΣΑΘΡΩ Η 

9. ΟΡΙΖ Ν Α 

10. Ο ΜΟΣ 

11. ΑΙ ΣΚΩΛ Κ Σ 

 12 ΑΙΟΛΙΚΗ 

18.

19. ΚΑΘΕΤ  

 20 ΧΡΟΝΙΑ 

 21. ΑΙΓ ΙΟ  

22. ΦΥ ΛΟ ΤΡΩΜ Η

23. ΕΡ Σ 

24. ΣΥΜΠΙΕΣΗ

 

 
 
 
∆ραστηριότητα 7η

 
Βελτ σ ζ ή στο δ

ο ρ α α 1
ίω η ω ς   έ αφος  

Φύλλ  ε γ σί ς  
Οικοσυστή
 

µατα και αποικ µητές

Σ ν ακού   ο κ τ α ια ι πρόκ α ι

σ µ µ , που ε  τ η ο α

τ είναι  κ ο έ ο ε  ό µ οικο

ο λ  µ α έ τ , µ ρ ια

ι α ι ί αφος η ικ πέτρω α π

παντώνται στην ίδια περιοχή.  

Σε ένα οικοσύστηµα διακρίνουµε  τρία συστατικά στοιχεία: τους 

αραγωγούς, τους καταναλωτές  και τους αποικοδοµητές. 

Παραγωγοί είναι τα πράσινα φυτά που µε τη φωτοσύνθεση 

µεύουν ηλιακή ενέργεια, την οποία µετατρέπουν σε χηµική 

αρα κτλ.), χρησιµοποιώντας διοξείδιο του άνθρακα  από τον 

έρα και νερό από το έδαφος. Τα φυτά  µε τη σειρά τους παράγουν 

 οδο  

υχ ά µε τον όρ  οι οσύσ ηµ . Ουσ στ κά ειτ ι γ α 

ένα σύ τη α ελέτης  µόνο επ ιδή η επισ ήµ  π υ ασχολείτ ι  

µε αυ ό  η οι ολ γία, χει πρ στ θεί το πρ θε α -. 

Απ τε είται από δύο τµή ατ : να βιο ικό (φυτά  ζώα, ικ όβ ) 

κα έν  αβιοτ κό (κλ µα, έδ , µ τρ ό µ  κλ .), τα οποία 

α

π

δεσ

(ζάχ

α
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τροφή που είναι απαραίτητη για τη ταναλωτών 

φυτοφάγα) είτε έ γα).  

 µεταφορά ενέργε  απώλειες, 

ραγωγοί (φυτά ατος έχουν 

τερο βάρος από ότι οι ώα), όταν τα 

ση την επιφάν µνώνα µε 

γειο µέρος των φυ χωρίς νερό) πάνω 

ο στρέµµα, ενώ τα ζώ  λιγότερα και δεν 

 πενήντα κιλά. 

 τα ζώα µεγαλώνουν  νεκρώνονται. 

ώς, έχουν απορρίµµα  τα φύλλα που 

ίχνουν και τα ζώα µε τα κόπρανα και τα ούρα τους. Επειδή σε ένα 

οικοσύστηµα  οι θρεπτικές ουσίες, όπως το µαγνήσιο για 

παράδειγµα, είναι συγκεκριµένης ποσότητας, κάποιοι οργανισµοί 

πρέπει να αποικοδοµούν  και να ανοργανοποιούν τις οργανικές 

έτσι τους κύκλους και κάνοντάς τες ξανά 

διαθέσιµες στα οικοδοµητές 

µύκητες) που βρίσκονται µέσα στο έδαφος. 

αφος, αρχίζουν να το τρώνε 

τα 

δηλαδή που έχει δεσµευτεί µε τη 

φω

 ζώα 

του

 

 διατήρηση των κα

(ζώων) είτε άµεσα ( µµεσα (σαρκοφά

Επειδή σε κάθε ιας έχουµε µεγάλες

παρατηρούµε οι πα ) ενός οικοσυστήµ

πολύ µεγαλύ  καταναλωτές (ζ

υπολογίσουµε µε βά εια. Έτσι σε ένα θα

ασφάκες το υπέρ τών ζυγίζει (

από έναν τόνο στ α είναι πολύ

ξεπερνούν τα

Όµως τα φυτά και  και κάποτε

τα, τα φυτά µεΑκόµη, συνεχ

ρ

ενώσεις, κλείνοντας 

φυτά. Το ρόλο αυτό παίζουν οι απ

(συνήθως βακτήρια και 

Έτσι µόλις ένα ξερό φύλλο πέσει στο έδ

τα βακτήρια και οι µύκητες, τα οποία διασπούν τις πολύπλοκες  

ενώσεις σε απλούστερες. Κάνοντας αυτή τη δουλειά, οι 

αποικοδοµητές συνεχώς αυξάνονται και νεκρώνονται οπότε κι αυτοί 

µε τη σειρά τους διασπώνται από  άλλους, που συγχρόνως όµως 

αναπνέουν κι έτσι επιστρέφουν στην ατµόσφαιρα το υπόλοιπο 

διοξείδιο του άνθρακα, αυτό, 

τοσύνθεση. Αν τώρα µπορέσουµε να «ζυγίσουµε» τους 

αποικοδοµητές παρατηρούµε ότι ξεπερνούν σε βάρος τα

λάχιστον κατά πέντε φορές. ∆ηλαδή, στις ασφάκες που τα φυτά 

ζυγίζουν πάνω από ένα τόνο και τα ζώα πενήντα κιλά ανά στρέµµα, 

τα µικρόβια του εδάφους είναι περίπου διακόσια κιλά ανά στρέµµα.  
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Φύλλο εργασίας 2 
 

1

  Μύκητας
µυ

 

. Φυλλοστρωµνή - στρώµα από νεκρά φυτικά υλικά π.χ., φύλλα, 

ρίζες, κλαδιά  

2. Χούµος - οργανική ουσία του εδάφους 

3. Αποικοδόµηση - - διάσπαση της σύνθετης οργανικής ουσίας 

4. Καταναλωτής - τρέφεται µε άλλους οργανισµούς  

5. Σαπρόφυτα - οργανισµοί που τρέφονται µε νεκρά φυτά 

 
 – γεωσκώληκας - βακτήρια – σαράκι – λειχήνας -

ριάποδο 
 
3500000000000 ( 3,5 τρισεκατοµµύρια) 

 
  ΧΩΜΑ – ΟΝΤΑ – Υ∆ΩΡ – ΜΥΚΗΤΑΣ – ΟΞΙΝΗ - ΣΚΟΥΛΗΚΙ 
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Προστασία καλλιέργειας αµπελιού  

 από φυσική βλάστηση σε επικλινές έδαφος 

 
Αναβαθµίδες 

 
∆άσος µε ψηλά δένδρα 
 και χαµηλή βλάστηση 

Παράρτηµα 
Φωτογραφικό Άλµπουµ  από το υλικό των 

συγγραφέων 

 

∆εντροφύτευση σε λατοµείο των Τρικάλων 

 
Χουµώδες έδαφος κατάλληλο για καλλιέργεια 

 
Χωράφι έτοιµο για καλλιέργεια 
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Αµµώδες έδαφος 
 
Αργιλώδες έδαφος 
Οι ρίζες των φυτών συγκρατούν  
το έδαφος γύρω τους 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Κατολίσθηση εδάφους 

 
Καλλιέργειες σιτηρών στην περιοχή των 

Τρικάλων 

 

 
Ανθρώπινη δραστηριότητα 

στο φυσικό περιβάλλον(Κρήτη) 
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∆ιάβρωση 

 
 

 
 
 

 
Αναβαθµίδες σε ορεινή περιοχή 

 
Φυλλοστρωµνή 

 
 

 
Καλλιέργειες  σε πλαγιά  στο Ν. Τρικάλων 

 
Καλλιεργήσιµο έδαφος στο Ν. Τρικάλων 

 
Υπερβάσκηση 
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Φωλιά τυφλοπόντικα 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
∆ιάφοροι  τύποι  εδαφών Ν. Τρικάλων 

 
∆ασικό έδαφος στο Μουζάκι 

Καρδίτσας 
 

Εδαφικοί ορίζοντες και ρίζες δέντρων 

Εντατική καλλιέργεια 

 
Έδα λ/νιας φος στο Ν. Αιτω

 


