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1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο όρος «βιολογική ποικιλότητα», όρος που αποδίδεται στον 

αµερικανό βιολόγο Dr. Thomas Eugene Lovejoy, προτάθηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του ΄80 και αφορά στην ποικιλία της ζωής σε 

όλες της µορφές, τα επίπεδα και τους συνδυασµούς τους. Ως 

βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα ορίζεται ειδικότερα η ποικιλία 

των ζωντανών οργανισµών (χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων 

υδατικών) και των οικολογικών συµπλεγµάτων που σχηµατίζουν 

(Πρόγραµµα Περιβάλλοντος Ηνωµένων Εθνών, Σύµβαση για τη 

Βιοποικιλότητα, Ρίο 1992).  

 

Προσεγγίζοντας την έννοια της βιοποικιλότητας µπορούν να 

διακριθούν πέντε επίπεδα µελέτης της: 1) γενετική ποικιλότητα 

είδους, 2) ποικιλότητα ειδών, 3) ποικιλότητα οικοσυστηµάτων, 4) 

ποικιλότητα τοπίου και 5) πολιτισµική ποικιλότητα, που περιγράφουν 

και αναλύουν διαφορετικές, αν και αλληλοεξαρτώµενες, πλευρές των 

ζωντανών συστηµάτων. 

 

1) Γενετική ποικιλότητα είδους 

 

Η γενετική ποικιλότητα είδους αφορά στη διαφοροποίηση του 

γενετικού υλικού µεταξύ των ατόµων του ίδιου είδους, στο εύρος 

δηλαδή των κληρονοµήσιµων χαρακτηριστικών και αντιστοιχεί στη 

γενετική ποικιλία µεταξύ των πληθυσµών του ίδιου είδους 

(διαφοροποίηση στη συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων 

γονιδιακών αλληλοµόρφων) ή/και στη γενετική ποικιλία µεταξύ των 

ατόµων του ίδιου πληθυσµού (ποικιλία στους συνδυασµούς 

γονιδιακών αλληλοµόρφων). Αυξηµένη γενετική ποικιλότητα είδους 

αντιστοιχεί σε αυξηµένες πιθανότητες διαχρονικής επιβίωσης του 

είδους. 
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2) Ποικιλότητα ειδών 

 

Τα περισσότερα από τα είδη που έζησαν στη Γη έχουν εξαφανιστεί, 

σε ποσοστό που υπερβαίνει το 99%. Ωστόσο ο αριθµός των 

σύγχρονων ειδών είναι µεγαλύτερος συγκρινόµενος µε αυτόν σε 

οποιοδήποτε άλλη εποχή της ιστορίας του πλανήτη µας. Μέσω 

διαδικασιών βιολογικής εξέλιξης νέα είδη δηµιουργούνται συνεχώς 

από προϋπάρχοντα που µπορεί να εκλείπουν.  

 

Σύµφωνα µε τις πιο συγκρατηµένες εκτιµήσεις στον πλανήτη µας 

υπάρχουν 10 εκατοµµύρια διαφορετικά είδη. Μόνο 1,8 εκατοµµύρια 

όµως από αυτά έχουν µέχρι σήµερα καταγραφεί και ταξινοµηθεί. 

 

3) Ποικιλότητα οικοσυστηµάτων 

 

Ως οικοσύστηµα ορίζουµε µία οργανωµένη ενότητα έµβιων όντων και 

αβιοτικών στοιχείων µέσα στην οποία ανταλλάσσονται υλικά και 

ενέργεια µε κινητήρια δύναµη µια πηγή ενέργειας. Η έννοια του 

οικοσυστήµατος αφορά δηλαδή όχι µόνο στους ζωντανούς 

οργανισµούς ενός τόπου αλλά και σε κάθε τι που τους περιβάλλει και 

τους επηρεάζει και που ουσιαστικά συνθέτει το περιβάλλον µέσα στο 

οποίο ζουν. Περιλαµβάνει ακόµα τις σχέσεις ανάµεσα στους 

οργανισµούς και ανάµεσα σ' αυτούς και τα επιµέρους στοιχεία του 

φυσικού τους περιβάλλοντος. 

 

Αναλυτικότερα, ορίζοντας ένα οικοσύστηµα δεν αρκεί να 

καταγράψουµε τα στοιχεία που το συνθέτουν, να περιγράψουµε 

δηλαδή τη δοµή του. Στη διερεύνηση ενός οικοσυστήµατος 

λαµβάνουµε υπόψη µας τις αλληλεπιδράσεις που συσχετίζουν τα 

συνθετικά του στοιχεία και καθορίζουν τη λειτουργία του. Κι αυτό 

γιατί η δοµή και η λειτουργία ενός οικοσυστήµατος βρίσκονται σε 

άµεση αλληλεξάρτηση: η δοµή καθορίζει τις λειτουργίες που 
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επιτελούνται µέσα στο οικοσύστηµα, αλλά και αντίστροφα, οι 

λειτουργίες αυτές επενεργούν στη δοµή του τροποποιώντας την. 

 

Εξετάζοντας τη βιοποικιλότητα στο επίπεδο της ποικιλότητας των 

οικοσυστηµάτων, περιγράφονται και διερευνούνται οι διαφορετικοί 

τύποι οικοσυστηµάτων καθώς και η ποικιλία των ενδιαιτηµάτων και 

των οικολογικών διεργασιών που χαρακτηρίζουν το καθένα από 

αυτά. Η εκτίµηση της βιοποικιλότητας των οικοσυστηµάτων είναι 

προβληµατικότερη από αυτή της γενετικής ποικιλότητας και της 

ποικιλότητας των ειδών αφού τα όρια, σύνορα των βιοκοινοτήτων 

και των οικοσυστηµάτων είναι συχνά ασαφή ή δυσδιάκριτα και ο 

ορισµός τους σε κάθε περίπτωση υποκειµενικός. 

 

Για πρακτικούς λόγους στην προσπάθεια ταξινόµησης των 

οικοσυστηµάτων συχνά παραβλέπονται ιδιαιτερότητες στη σύνθεση 

των βιοκοινοτήτων τους. Συνηθίζουµε δηλαδή να οµαδοποιούµε 

παρόµοιες βιοκοινότητες που αναπτύσσονται σε "συγγενικά" 

οικοσυστήµατα. Π.χ. αναφερόµαστε στα οικοσυστήµατα των 

τροπικών δασών ή σ' αυτά των κοραλλιογενών υφάλων. Εξάλλου, 

αν και µοναδικό στο σύνολό του το κάθε θεωρούµενο οικοσύστηµα, 

οι βασικές οικολογικές διεργασίες, όπως η ροή της ενέργειας, η 

ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών κ.ά., παραµένουν κοινές για 

όλα τα οικοσυστήµατα. 

 

4) Ποικιλότητα τοπίων 

 

Η ποικιλότητα τοπίου εκφράζεται µε το πλήθος διαφορετικών τύπων 

τοπίων που εµφανίζονται σε µια γεωγραφική έκταση. Ο αριθµός των 

τύπων τοπίων, φυσικών και τεχνητών - ανθρωπογενών, η κατανοµή 

τους στο χώρο και η αναλογία συµµετοχής τους προσδιορίζουν το 

χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία του τοπίου. 
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1) Πολιτισµική ποικιλότητα 

 

Στο πέρασµα των αιώνων οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρέασαν 

σηµαντικά το σύνολο της βιοποικιλότητας του πλανήτη µας, όλες τις 

µορφές µε τις οποίες εµφανίζεται, όλα τα επίπεδα στα οποία µπορεί 

να διακριθεί. ∆ιερευνώντας την έννοια της βιοποικιλότητας 

απαραίτητη κρίνεται η αναφορά στην ποικιλία που παρουσιάζουν οι 

ανθρώπινοι πολιτισµοί (προγενέστεροι και σύγχρονοι) και στη 

σηµαντική επίδρασή της στα πληθυσµιακά µεγέθη άλλων ειδών και 

συνεπώς στη γενετική τους ποικιλότητα, στην ποικιλία των ειδών, 

των οικοσυστηµάτων και των τοπίων σε παγκόσµιο επίπεδο.  

 

Τα πολιτισµικά επιτεύγµατα µπορούν να θεωρηθούν ανθρωπογενείς 

"λύσεις" σε προβλήµατα επιβίωσης, παρουσιάζουν δηλαδή αναλογίες 

µε τις βιολογικές προσαρµογές που ευνοούν την επιβίωση και την 

αναπαραγωγή των ατόµων σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα και στις 

εξελικτικές αλλαγές τους. Ωστόσο, ο µηχανισµός της πολιτισµικής 

εξέλιξης δεν ταυτίζεται µε αυτόν της βιολογικής. Η πολιτισµική 

εξέλιξη ακολουθεί λαµαρκιανά πρότυπα και ο ρυθµός της είναι 

ταχύτερος από αυτόν της βιολογικής. "Σαρωτικές" αλλαγές στο 

προφίλ µιας κοινωνίας µπορούν να παρατηρηθούν στο διάστηµα µιας 

και µόνο γενιάς.  

 

Τα πολιτισµικά πλεονεκτήµατα καθιερώνονται και εξαπλώνονται 

ευνοώντας τα άτοµα και τις κοινωνίες που τα υιοθετούν. Η 

προσαρµοστική τους αξία ενισχύει την κάθετη (µεταβίβαση 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών από µία γενιά στην επόµενη) ή/και 

την οριζόντια διάδοσή τους (διάδοση πολιτισµικών πρακτικών µεταξύ 

των ατόµων της ίδιας γενιάς) και συµβάλλει στην πληθυσµιακή 

αύξηση των κοινωνιών που τα φέρουν.  
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Η ανθρώπινη πολιτισµική ποικιλότητα εκδηλώνεται, µεταξύ άλλων, 

µε την ποικιλία στις πρακτικές διαχείρισης των οικοσυστηµάτων, στα 

χαρακτηριστικά των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στις µορφές 

κοινωνικής οργάνωσης, στις γλώσσες, στις θρησκευτικές αντιλήψεις, 

στην τέχνη, στις διατροφικές συνήθειες κ.ά.  

 

Περισσότερα από 200 εκατοµµύρια ιθαγενών ζουν σε περιοχές µε 

ιδιαίτερα αυξηµένα επίπεδα βιοποικιλότητας. Τα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά καθεµιάς από τις παραπάνω κοινωνίες είναι συχνά 

µοναδικά. Στις µέρες µας ιδιαίτερα αποδοτικές πρακτικές διαχείρισης 

συγκεκριµένων οικοσυστηµάτων κινδυνεύουν να χαθούν αφού 

οµάδες ιθαγενών ενσωµατώνονται σε µεγαλύτερες κοινωνίες µε 

αποτέλεσµα ο παραδοσιακού τύπου πολιτισµός τους να αφοµοιώνεται 

µε το σύγχρονο πολιτισµό των οικονοµικά ισχυρών κοινωνιών. 

 

∆εδοµένου ότι ορισµένες παραδοσιακές πρακτικές αποτελούν 

"πρότυπα" προσαρµογής του ανθρώπου σε συγκεκριµένα 

περιβάλλοντα, η διάσωση, η παραπέρα ανάπτυξή τους και η 

εφαρµογή τους οπουδήποτε οι συνθήκες την ευνοούν κρίνεται 

αναγκαία. 

 

2. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

Η σηµασία της βιοποικιλότητας για τη διατήρηση της ανθρώπινης 

ζωής είναι προφανής. Οι βιολογικοί πόροι και η ποικιλία τους µε τα 

«αγαθά» που εξασφαλίζουν (τροφή, φαρµακευτικές ουσίες, 

οικοδοµικά υλικά, καύσιµα, βιοµηχανικές πρώτες ύλες κ.ά.) κι οι 

«υπηρεσίες» των φυσικών οικοσυστηµάτων (καθαρισµός του αέρα 

και του νερού, αποδόµηση αποβλήτων, µερική σταθεροποίηση του 

κλίµατος, ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών, δηµιουργία εδάφους 

και αύξηση της γονιµότητάς του, προστασία από τη διάβρωση, τις 
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πληµµύρες και την ξηρασία, επικονίαση καλλιεργούµενων φυτών και 

έλεγχος των ζιζανίων, δυνατότητες βελτίωσης των οικονοµικά 

εκµεταλλεύσιµων ποικιλιών και αύξηση της απόδοσης των αγροτικών 

δραστηριοτήτων, δυνατότητες ανάπτυξης της βιοτεχνολογίας και του 

τουρισµού, αισθητική απόλαυση κ.ά.) συνιστούν παράγοντες 

πρωταρχικής σηµασίας για την επιβίωση του είδους µας και την 

ανάπτυξη των πολιτισµών µας. Εκτιµάται εξάλλου ότι το 40% της 

παγκόσµιας οικονοµίας βασίζεται σε βιολογικά προϊόντα και 

διεργασίες (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 2004). 

 

Σε συνδυασµό µε όσα αναφέρθηκαν η σύγχρονη επιστηµονική 

κοινότητα αναγνωρίζει σε κάθε είδος µια αυθύπαρκτη, εγγενή αξία 

ανεξάρτητα από την ενδεχόµενη αξιοποίησή του από τον άνθρωπο, 

και ανεξάρτητα από τον οικολογικό του ρόλο. 

 

3. ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

Η βιοποικιλότητα και οι ανησυχητικοί ρυθµοί µείωσης της αποτελούν 

ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της σύγχρονης εποχής. Οι 

διαφορετικοί γονιδιακοί συνδυασµοί, τα διαφορετικά είδη, τα 

διαφορετικά οικοσυστήµατα, τα διαφορετικά τοπία, οι διαφορετικοί 

πολιτισµοί που χάνονται αντιπροσωπεύουν έναν αναξιοποίητο 

πλούτο ευκαιριών και συρρικνώνουν τις δυνατότητες µας για 

βιώσιµη ανάπτυξη. Έχει υπολογισθεί ότι ο σηµερινός ρυθµός 

απώλειας της βιοποικιλότητας είναι 1.000 φορές υψηλότερος από 

τον ρυθµό εξαφάνισης των ειδών πριν από τη βιοµηχανική 

επανάσταση.  

 

Η σηµαντική αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού κατά τα τελευταία 

150 χρόνια, η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων (δέσµευση 

εκτάσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες, εκµετάλλευση ειδών 



 10

οικονοµικού ενδιαφέροντος), η εντατική γεωργία και αλιεία, η 

αστικοποίηση, οι ακατάλληλες συχνά τουριστικές πρακτικές 

αποτελούν µερικές από τις βασικές παραµέτρους που σχετίζονται µε 

την αποψίλωση δασών, την εκχέρσωση εκτάσεων, την αποξήρανση 

υγροτόπων, την ερηµοποίηση περιοχών, τη ρύπανση του νερού, του 

αέρα και του εδάφους και συνέβαλλαν στην υποβάθµιση, στον 

κατακερµατισµό ή και στην απώλεια ενδιαιτηµάτων µε την 

επακόλουθη απώλεια πληθυσµών και της γενετικής τους ποικιλίας ή 

και ειδών.  

 

Οι έντονοι ρυθµοί απώλειας της βιοποικιλότητας που παρατηρούνται 

στις µέρες µας συνδυάζονται παράλληλα µε τις παρατηρούµενες 

κλιµατικές αλλαγές, που αποδίδονται εν µέρει στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και στην προκαλούµενη ρύπανση και την τυχαία ή 

σκόπιµη εισαγωγή εξωτικών ή ξενικών ειδών που ευθύνονται σε 

πολλές περιπτώσεις για τη συρρίκνωση της ποικιλότητας γηγενών 

ειδών. 

 

4. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

Η απώλεια της σύγχρονης βιοποικιλότητας συνιστά ζήτηµα µε 

σύνθετες οικολογικές, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές 

διαστάσεις. Οι συνέπειες αφορούν σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις οι ενδεδειγµένοι τρόποι πρόληψης ή/και 

αντιµετώπισής τους προϋποθέτουν και αυτοί σύνθετες λύσεις και 

λεπτοµερή τοπική ή περιφερειακή γνώση του θέµατος.  

 

Η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (Ρίο, 1992) 

και η επακόλουθη υπογραφή της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλία 

έθεσε τα θεµέλια για µια λειτουργικότερη προσέγγιση των θεµάτων 
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που αφορούν στη βιοποικιλότητα. Η σύγχρονη βιολογική ποικιλία και 

η αναζήτηση βιώσιµων πρακτικών διαχείρισής της εντάχθηκε στα 

θέµατα δηµόσιου διαλόγου και επαναπροσανατόλισε τις πολιτικές 

αναζητήσεις των κρατών. Η Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλία 

(CBD), µε πρωταρχικούς στόχους τη διατήρηση τη βιοποικιλότητας, 

την αειφόρο χρήση των συστατικών της στοιχείων και το δίκαιο και 

ισότιµο επιµερισµό του οφέλους από την αξιοποίηση των γενετικών 

πόρων, κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 21 ∆εκεµβρίου 

1993. 

 

Στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στο 

Γιοχάνεσµπουρκ το 2002, η βιοποικιλότητα αναγνωρίστηκε ως 

παράγοντας µε κρίσιµης σηµασίας ρόλο για τη συνολική βιώσιµη 

ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας σε παγκόσµιο επίπεδο, για 

την ανθρώπινη επιβίωση και ευηµέρια και την πολιτισµική ανάπτυξη 

των κοινωνιών. Οι συµµετέχουσες χώρες δεσµεύτηκαν για την 

ανάληψη δράσεων µε στόχο την επίτευξη ουσιαστικής επιβράδυνσης 

του ρυθµού απώλειας της βιοποικιλότητας µέχρι το 2010. 

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τέθηκε ένας πιο φιλόδοξος 

στόχος: «Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας έως το 

2010 και Μετέπειτα». Σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής απευθυνόµενη στους θεσµούς της Κοινότητας και στα 

Κράτη Μέλη, καθορίζονται οι ευθύνες και οι ρόλοι των 

ενδιαφερόµενων µερών, αποσαφηνίζονται οι στόχοι και παρέχονται 

ενδεδειγµένοι ερευνητικοί δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου. 

Η επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων προϋποθέτει κατά κύριο λόγο 

την προώθηση της έρευνας σε θέµατα που αφορούν στη 

βιοποικιλότητα και στη διαχείρισή της σε τοπικό, εθνικό, 

περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο, το συντονισµό των 

υφιστάµενων διεθνών και εθνικών δικτύων παρακολούθησης της 
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βιοποικιλότητας και τη διάχυση της πληροφορίας µε στόχο την 

ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 

Οι διαχειριστικές πρακτικές για τη διατήρηση της σύγχρονης 

βιοποικιλότητας µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: α) ex 

situ πρακτικές (διαxείριση εκτός τόπου ή εκτός της φυσικής θέσης) 

και β) in situ πρακτικές (διαχείριση επί τόπου ή στη φυσική θέση) 

 

α) Ex situ πρακτικές διαχείρισης της βιοποικιλότητας 

(διαχείριση εκτός τόπου ή εκτός της φυσικής θέσης) 

 

Οι ex situ διαχειριστικές πρακτικές σχετίζονται µε τη δηµιουργία 

ζωολογικών και βοτανικών κήπων, κέντρων αναπαραγωγής, 

τραπεζών σπερµάτων και γενετικού υλικού γενικότερα (χώροι όπου 

συντηρούνται γονίδια, γεννητικά κύτταρα φυτών και ζώων, ιστοί ή 

και ολόκληρα άτοµα).  

 

Η εφαρµογή ανάλογων πρακτικών κρίνεται απαραίτητη όσον αφορά 

σε άµεσα απειλούµενα είδη και στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται 

παραδείγµατα όπου η αναπαραγωγή εκτός φυσικής θέσης και σε 

ελεγχόµενες συνθήκες συνέβαλε στην επιτυχή επανεισαγωγή 

απειλούµενων πληθυσµών στις φυσικές περιοχές εξάπλωσής τους.  

 

Ωστόσο οι συγκεκριµένες πρακτικές παρουσιάζουν σηµαντικά 

µειονεκτήµατα ανάµεσα στα οποία συγκαταλέγονται το υψηλό 

κόστος τους και ο µικρός αριθµός και µέγεθος των πληθυσµών, 

στους οποίους απευθύνονται. Μακροπρόθεσµα οι ελεγχόµενες 

συνθήκες ανάπτυξης και η πιθανή µεταβολή στη γενετική σύνθεση 

των τεχνητά συντηρούµενων πληθυσµών µπορεί να επιφέρει 

τροποποίηση ορισµένων χαρακτηριστικών των ατόµων τους. 

(µορφολογικών, φυσιολογικών, συµπεριφοράς), γεγονός που 
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δυσχεραίνει ή αποκλείει την επιβίωσή τους στις φυσικές περιοχές 

εξάπλωσής τους.  

 

Συµπερασµατικά οι ex situ πρακτικές αποδεικνύονται λειτουργικές 

όταν συνδυάζονται µε ανάλογες δράσεις που στοχεύουν στη βιώσιµη 

διαχείριση των φυσικών χώρων εξάπλωσης των πληθυσµών. 

 

β) In situ πρακτικές διαχείρισης της βιοποικιλότητας 

(διαχείριση επί τόπου ή στη φυσική θέση) 

 

Η επί τόπου διαχείριση της βιοποικιλότητας αφορά: α) σε δράσεις 

που σχεδιάζονται µε κύριο γνώµονα την προστασία συγκεκριµένων 

ειδών ή συγκεκριµένων πληθυσµών και β) στην ίδρυση 

προστατευόµενων περιοχών. 

 

Στην πρώτη κατηγορία µπορούν να ενταχθούν νοµοθετικές ρυθµίσεις 

σχετικές µε την αλιεία και το κυνήγι, κατάλληλες προσαρµογές στο 

σχεδιασµό έργων οδοποιίας και άλλων υποδοµών, εξειδικευµένα 

προγράµµατα διαχείρισης για συγκεκριµένους πληθυσµούς, όπως 

αυτόν της µεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), της 

θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta), του λύκου (Canis lupus), της 

αρκούδας (Ursus arctos) κ.ά.  

 

Προστατευόµενες περιοχές 

 

Ως προστατευόµενη περιοχή ορίζεται, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Ένωση 

για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN), «µια 

χερσαία ή υδάτινη έκταση αφιερωµένη στην προστασία και 

διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών και 

συναφών πολιτισµικών πόρων, η οποία υπόκειται σε διαχείριση µε 

νοµικά µέσα ή άλλους αποτελεσµατικούς τρόπους». 
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Οι προστατευόµενες περιοχές αποτελούν κοινό αγαθό και πέρα από 

την ιδιαίτερη οικολογική σηµασία τους, εξυπηρετούν παράλληλα 

ευρύτερες κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές ανάγκες, 

παράµετρος που λαµβάνεται υπόψη και διαµορφώνει τις 

εφαρµοζόµενες διαχειριστικές πρακτικές. 

 

Το 1872 η ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Yellowstone στις Η.Π.Α. 

αποτέλεσε την πρώτη απόπειρα θεσµοθέτησης προστατευόµενης 

περιοχής σε παγκόσµιο επίπεδο. Το 1938 ιδρύθηκε ο Εθνικός ∆ρυµός 

Ολύµπου, η πρώτη προστατευόµενη περιοχή της χώρας µας.  

 

Το 1986 υπογράφηκε ο νόµος πλαίσιο για το περιβάλλον (Ν. 

1650/86), σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του οποίου οι προστατευόµενες 

περιοχές διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: 

 

1. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (περιοχές όπου 

προβλέπεται η ανάπτυξη µόνο ερευνητικών δραστηριοτήτων) 

2. Περιοχές προστασίας της φύσης (περιοχές όπου επιτρέπονται 

παραγωγικές δραστηριότητες σε κλίµακα και ένταση που δεν 

αναιρούν τους βασικούς στόχους της θεσµοθέτησής τους ως 

προστατευόµενες) 

3. Εθνικά πάρκα (µεγάλες εκτάσεις που µπορεί να 

περιλαµβάνουν περιοχές της 1ης και της 2ης κατηγορίας - 

εθνικοί δρυµοί, εθνικά θαλάσσια πάρκα)  

4. Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστατευόµενα τοπία 

και στοιχεία του τοπίου (µεµονωµένα φυσικά στοιχεία ή τοπία 

µε ιδιαίτερη αισθητική ή πολιτισµική αξία - διατηρητέα 

µνηµεία της φύσης, αισθητικά δάση) 

5. Περιοχές οικοανάπτυξης (περιοχές µεγάλης έκτασης που 

µπορεί να περιλαµβάνουν οικισµούς και χωριά και στις οποίες 

οι παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων εναρµονίζονται 

µε τη βιώσιµη διαχείριση των τοπικών φυσικών πόρων) 
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Α. Προστατευόµενες περιοχές σε Εθνικό Επίπεδο  

(Φεβρουάριος 2006) 

Κατηγορία Αριθµός 

1. Εθνικά Πάρκα (Ν. 1650/86) 7 

2. Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα (Ν. 1650/86) 2 

3. Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86) 1 

4. Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86) 1 

5. Περιοχές µε µέτρα προστασίας (Ν. 1650/86) 1 

6. Εθνικοί ∆ρυµοί (Ν.∆. 996/71) 11 

7. Αισθητικά ∆άση (Ν.∆. 996/71) 19 

8. ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης (Ν.∆. 996/71) 51 

Β. Προστατευόµενες περιοχές σε ∆ιεθνές και Περιφερειακό Επίπεδο 

Κατηγορία Αριθµός 

1. Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας (Ramsar) 10 

2. Ειδικά προστατευόµενες περιοχές - Σύµβαση Βαρκελώνης 9 

3. Βιογενετικά Αποθέµατα 16 

4. Αποθέµατα Βιόσφαιρας 2 

5. Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 1 

6. Περιοχές στις οποίες έχει απονεµηθεί Ευρωδίπλωµα 1 

 

Πίνακας 1: Κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών της Ελλάδας και ο 

αριθµός τους (ορισµένες από τις αναφερόµενες περιοχές 

αλληλεπικαλύπτονται). Πηγή: http://www.minenv.gr 

 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προστατευόµενων Περιοχών Natura 2000  

 

Σύµφωνα µε τις σύγχρονες επιστηµονικές αντιλήψεις, η διατήρηση 

ενός µεγάλου αριθµού ειδών προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συνόλου 

βιώσιµα διαχειριζόµενων περιοχών, εκτάσεων που καλύπτουν τις 

ανάγκες των πληθυσµών τους σε χώρο αλλά και τις διαφορετικές 

απαιτήσεις τους στο χρόνο (εκτάσεις που επιτρέπουν π.χ. τις 

περιοδικές µετακινήσεις µεταναστευτικών πληθυσµών). 
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Στην κατεύθυνση αυτή και ως µια πρωτοβουλία ουσιαστικής 

επικύρωσης της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας». Η συγκεκριµένη οδηγία αφορά πρακτικά στη δηµιουργία 

ενός δικτύου ζωνών προστασίας, του επονοµαζόµενου «Natura 

2000» («Φύση 2000»). Στο ∆ίκτυο εντάσσονται περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως κοινοτικού ενδιαφέροντος καθώς φιλοξενούν 

συγκεκριµένα είδη χλωρίδας και πανίδας ή υποστηρίζουν ιδιαίτερους 

τύπους οικοτόπων. Στο ∆ίκτυο «Natura 2000» ενσωµατώνονται 

παράλληλα οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas – 

SPAs), περιοχές µε διαχειριστικό σχεδιασµό που στοχεύει πρωτίστως, 

βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, στη διατήρηση των 

άγριων πουλιών.  

 

Στον Εθνικό Κατάλογο περιοχών προς ένταξη στο ∆ίκτυο «Natura 

2000», η χώρας µας έχει συµπεριλάβει συνολικά 359 περιοχές. 

 

5. Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Η Ελλάδα φιλοξενεί µια ιδιαίτερα σηµαντική ποικιλία ειδών, 

οικοσυστηµάτων και τοπίων, γεγονός που αποδίδεται στη 

γεωγραφική της θέση, στις έντονες φυσιογραφικές αντιθέσεις 

(κλιµατικές και γεωλογικές), στο νησιωτικό της χαρακτήρα και στη 

διαρκή επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για περισσότερα 

από 8.000 χρόνια.  

 

Η χώρα µας βρίσκεται στα όρια τριών ηπείρων. Η πλειοψηφία των 

ελληνικών ειδών είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, συναντώνται όµως 

και είδη ασιατικής και αφρικανικής προέλευσης. Το έντονο εδαφικό 

ανάγλυφο της Ελλάδας, το µεγάλο µήκος ακτών και τα πολυάριθµα 

νησιά διαµορφώνουν ένα ιδιαίτερα ποικίλο φυσικό τοπίο, ευνοούν τη 
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γεωγραφική αποµόνωση πληθυσµών και συµβάλλουν σε αυξηµένα 

ποσοστά ενδηµισµού. 

 

Ανάµεσα στους βασικούς τύπους οικοσυστηµάτων που συναντώνται 

στην Ελλάδα συγκαταλέγονται θαλάσσια οικοσυστήµατα, 

λιµνοθάλασσες, ύφαλοι, παραλιακά έλη και αλίπεδα, αλµυρές στέπες, 

χαλικώδεις και αµµώδεις ακτές, αµµοθίνες, βραχώδεις ακτές, ρέοντα 

ύδατα, στάσιµα ύδατα, τέλµατα και έλη, παραποτάµια δάση, 

φρύγανα, µακί, ξηρά λιβάδια, υγρολίβαδα, αλπικοί και υποαλπικοί 

λιβαδικοί σχηµατισµοί, φυλλοβόλα δάση, µεσογειακά δάση 

κωνοφόρων, ορεινά δάση κωνοφόρων, υποαλπικά δάση 

κωνοφόρων, σκληρόφυλλοι δενδρώνες, σάρες, εσωτερικοί 

βραχώδεις σχηµατισµοί, εσωτερικά σπήλαια και ηφαιστειακά πεδία. 

 

Η χλωρίδα της Ελλάδας 

 

Τα περίπου 5.700 φυτικά είδη της Ελλάδας, µεταξύ των οποίων 

περιλαµβάνονται 894 σπάνια ή απειλούµενα, καθιστούν τη χλωρίδα 

της ιδιαίτερα σηµαντική σε σχέση µε άλλες περιοχές ανάλογων 

βιογεωγραφικών συνθηκών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο µόνο η Ιβηρική 

χερσόνησος εµφανίζει περισσότερα φυτικά είδη. Σε κάθε 1.000 

τετραγωνικά χιλιόµετρα της χώρας µας αναλογούν 42 είδη φυτών 

ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές µε µεσογειακό κλίµα, όπως αυτές της 

Καλιφόρνιας και της Ν∆ Αυστραλίας, αντιστοιχούν περίπου 12 είδη. 

Η ποικιλία φυτών στη χώρα µας δεν απέχει πολύ από αυτή του 

Ακρωτηρίου της Νότιας Αφρικής, µιας περιοχής η οποία θεωρείται 

µοναδική από άποψη χλωριδικής ποικιλότητας (περίπου 67 φυτικά 

είδη ανά 1.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα). 

 

Σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας µας, που 

έχουν ήδη αναφερθεί και συµβάλλουν στην αυξηµένη βιοποικιλότητά 

της, ο µεγάλος αριθµός των ελληνικών φυτικών ειδών αποδίδεται 
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στη διατήρηση σταθερού σχετικά κλίµατος κατά το Πλειστόκαινο, 

στη διάρκεια των τεσσάρων περιόδων παγετώνων. Στη συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο πολλά είδη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης 

θεωρείται ότι µετανάστευσαν στην Ελλάδα αυξάνοντας τη 

ετερογένεια των φυσικών πληθυσµών και δηµιουργώντας υβρίδια µε 

τα προϋπάρχοντα είδη. 

 

Το ποσοστό ενδηµισµού των φυτικών ειδών της χώρας µας 

ανέρχεται στο 18% µε την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά 

Ελλάδα να φιλοξενεί την πλειοψηφία τους.  

 

Η πανίδα της Ελλάδας 

 

Μέχρι σήµερα έχουν καταγραφεί 1.174 είδη σπονδυλόζωων και 

4.380 είδη ασπονδύλων. Εκτιµάται ωστόσο ότι ο αριθµός των 

ασπονδύλων µπορεί να φτάνει και τις 30.000-50.000 µε την 

πλειοψηφία τους να αντιστοιχεί σε έντοµα τα οποία συνιστούν και τη 

λιγότερο διερευνηµένη ταξινοµική οµάδα.  

 

Ανάµεσα στα καταγεγραµµένα είδη της χώρας µας συγκαταλέγονται 

ορισµένα ενδηµικά, που συναντώνται κυρίως στην Κρήτη, στις 

Κυκλάδες και στα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας, µε την 

Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά να εµφανίζουν σηµαντικό ενδηµισµό 

για ορισµένες ταξινοµικές οµάδες.  

 

Ο κατάλογος ωστόσο των ελληνικών ενδηµικών ειδών παραµένει 

ελλιπής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την πολυπληθέστερη ζωική 

οµάδα, τα Κολεόπτερα, µόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η 

καταγραφή συγκεντρωτικών στοιχείων για ορισµένες µόνο 

οικογένειες και για τη νότια Ελλάδα κατά κύριο λόγο, και παρόλα 

αυτά έχουν ήδη γίνει γνωστά 649 ενδηµικά είδη. 
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ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙ∆ΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝ∆ΗΜΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ 

Θηλαστικά 116 4 

Πουλιά 422 0 

Ερπετά 59 6 

Αµφίβια 20 2 

Ψάρια (γλυκού νερού) 110 35 

Ψάρια (θαλασσών) 462  

 

Πίνακας 2: Αριθµός ειδών και αριθµός ενδηµικών ειδών όπως κατανέµονται στις 

διαφορετικές ταξινοµικές οµάδες των γνωστών σπονδυλόζωων της Ελλάδας. 

Πηγή: http://www.cc.uoa.gr/biology/zoology/faunagr.htm 

 

6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθοριστική προϋπόθεση για τη 

την επιβίωση και διαιώνιση του είδους µας και την ανάπτυξη των 

πολιτισµών µας, πέρα από ανάγκη, αποτελεί ηθική υποχρέωση του 

σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στις µελλοντικές γενιές. 

Παράλληλα µε την εφαρµογή σχετικών θεσµικών µέτρων, 

απαραίτητη είναι η ευαισθητοποίηση των σύγχρονων κοινωνιών σε 

θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, η καθιέρωση δηλαδή σε παγκόσµια 

κλίµακα µιας ουσιαστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στοχεύει στην ενηµέρωση και στη 

δραστηριοποίηση των ατόµων και των κοινωνιών τους µε στόχο την 

ανάπτυξη µια ισορροπηµένης σχέσης ανάµεσα στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου και στη διατήρηση ενός βιώσιµου περιβάλλοντος.  

 

Η επιλογή των στρατηγικών διαχείρισης των φυσικών πόρων 

εµπεριέχει συχνά ποικίλα διλήµµατα και τόσο η λήψη σχετικών 

αποφάσεων όσο και ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ανάλογων 
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πρακτικών απαιτεί τη συµµετοχή ιδιαίτερα καταρτισµένων στο 

συγκεκριµένο θέµα πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µπορεί να καλλιεργήσει στους πολίτες 

θεµιτές στάσεις και συµπεριφορές δηµιουργώντας τελικά 

περιβαλλοντικά υπεύθυνα άτοµα. Μέσω ανάλογων προγραµµάτων, ο 

εκπαιδευόµενος συνειδητοποιεί µεταξύ άλλων τα οφέλη της 

διατήρησης της υπάρχουσας βιοποικιλότητας και προσανατολίζεται 

σε αποτελεσµατικούς τρόπους διαχείρισής της. Εξοικειώνεται 

παράλληλα µε εναλλακτικούς, περιβαλλοντικά θεµιτούς, τρόπους 

διαχείρισης των οικοσυστηµάτων και αξιοποίησης των φυσικών τους 

πόρων.  

 

Όσον αφορά σε σχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είναι 

πρακτικά αδύνατο µια µαθητική οµάδα να ασχοληθεί µε το σύνολο 

της βιοποικιλότητας µιας περιοχής, µε όλες τις µορφές µε τις οποίες 

εκφράζεται. Εφικτή είναι ωστόσο η προσέγγιση µιας τουλάχιστον από 

τις παρακάτω θεµατικές ενότητες, επιλογή που προκύπτει από τα 

ενδιαφέροντα της οµάδας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπικού 

φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας, τα διαθέσιµα 

µέσα κ.ά.: 

- Ποικιλότητα ειδών της περιοχής, ποικιλότητα οικοσυστηµάτων, 

στοιχεία πολιτισµικής ποικιλότητας (καταγραφή της τοπικής 

χλωρίδας και πανίδας, προσέγγιση διαφορετικών 

οικοσυστηµάτων, χερσαίων και υδατικών, συλλογή δεδοµένων για 

την εξέλιξης των οικοσυστηµάτων στο χρόνο, διερεύνηση των 

παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας, αλιείας, αρχιτεκτονικής 

κ.ά.) 

- Η αξία της βιοποικιλότητας: α) η οικολογική σηµασία της 

βιοποικιλότητας (ποικιλία ειδών και σταθερότητα 

οικοσυστηµάτων, ανάδειξη του ρόλου συγκεκριµένων ειδών για 

την ισορροπία των οικοσυστηµάτων, βιολογική ανακύκλωση των 

θρεπτικών στοιχείων, διαµόρφωση κλίµατος κ.ά.), β) η άµεση 
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σηµασία της βιοποικιλότητας για τον άνθρωπο (παραγωγή 

τροφίµων, φαρµάκων, ενέργειας, οικοδοµικών κι άλλων 

κατασκευαστικών υλικών, πηγή τουριστικού ενδιαφέροντος κ.ά.) 

- Παράγοντες που απειλούν τη βιοποικιλότητα: α) αλλοίωση των 

χαρακτηριστικών και διακοπή της συνέχειας των οικοσυστηµάτων 

(διεύρυνση αστικών κέντρων, αποψίλωση δασών, επέκταση 

καλλιεργούµενων εκτάσεων, εξάπλωση µονοκαλλιεργειών, 

αποξήρανση υγρότοπων, διάβρωση εδάφους, γεωγραφική 

αποµόνωση πληθυσµών, υπεραλίευση, υπερβόσκηση, πληµµύρες, 

πυρκαγιές, κ.ά.), β) χηµική ρύπανση ατµόσφαιρας, νερού, 

εδάφους (φαινόµενο του θερµοκηπίου - κλιµατικές αλλαγές, 

φωτοχηµικό νέφος, ευτροφισµός, βιοσυσσώρευση τοξικών 

ουσιών, όξινη βροχή κ.ά.) κι άλλες µορφές ρύπανσης 

(ηχορύπανση, φωτορύπανση), γ) τεχνητή ή τυχαία εισαγωγή 

ειδών σε οικοσυστήµατα (κινδυνεύοντα, εύτρωτα και σπάνια είδη)  

- ∆ιαχείριση της βιοποικιλότητας στην κατεύθυνση της βιώσιµης 

ανάπτυξης (πρακτικές µείωσης της ρύπανσης και της 

κατανάλωσης φυσικών πόρων, εξοικονόµηση ενέργειας, 

αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, πρακτικές 

ανακύκλωσης, προστατευόµενες περιοχές, έλεγχος της εµπορικής 

εκµετάλλευσης των προϊόντων "άγριας ζωής", αξιοποίηση των 

παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης των οικοσυστηµάτων, 

βιολογικές καλλιέργειες, οικοτουριστική ανάπτυξη κ.ά.) 

 

Μερικές γενικές προτάσεις για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων για τη βιοποικιλότητα 

 

- Προσέγγιση της έννοιας της βιοποικιλότητας 

Ο όρος βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα αφορά στην ποικιλία 

της ζωής σε όλες της µορφές, τα επίπεδα και τους συνδυασµούς τους 

(γενετική ποικιλότητα είδους, ποικιλότητα ειδών, οικοσυστηµάτων, 

τοπίων, πολιτισµική ποικιλότητα). Οµάδες µαθητών µικρής ηλικίας 
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µπορούν να προσεγγίσουν την έννοια της βιοποικιλότητας 

χρησιµοποιώντας ευρύτερα γνωστούς όρους, όπως φύση και 

φυσικός κόσµος, περιβάλλον και δίκτυα ζωής κ.ά. Σκόπιµο είναι να 

αποφεύγονται εξειδικευµένοι, δυσνόητοι σε πολλούς, επιστηµονικοί 

και τεχνικοί όροι. 

 

- Αξιοποίηση του άµεσου περιβάλλοντος, προσέγγιση της 

ποικιλότητας των τοπικών οικοσυστηµάτων και ειδών και 

διερεύνηση επίκαιρων ζητηµάτων που σχετίζονται µε αυτή 

Σε σχολικές δραστηριότητες για τη βιοποικιλότητα θεµιτή είναι η 

διερεύνηση της ποικιλίας ειδών, οικοσυστηµάτων, τοπίων και 

πολιτισµικών πρακτικών του τοπικού περιβάλλοντος και η σύνδεσή 

της µε σχετικές εµπειρίες της περιβαλλοντικής οµάδας, όπου αυτό 

είναι δυνατόν. Η διερεύνηση δεδοµένων που αφορούν σε παγκόσµιο 

επίπεδο και γενικές θεωρητικές προσεγγίσεις του θέµατος είναι 

προτιµότερο να λειτουργούν συµπληρωµατικά και να µην αποτελούν 

τον κύριο στόχο της δραστηριότητας. Η βιωµατική εξάλλου 

προσέγγιση της αξίας της βιοποικιλότητας στο άµεσο περιβάλλον της 

µαθητικής οµάδας (τοπική διάσταση) θα αποτελέσει µια ισχυρή βάση 

για τη θεωρητική διερεύνηση του θέµατος σε παγκόσµιο επίπεδο 

(πλανητική διάσταση). 

 

- Ανάδειξη των σχέσεων αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους βιοτικούς 

και στους αβιοτικούς παράγοντες ενός οικοσυστήµατος 

Σκόπιµη είναι η διερεύνηση των σχέσεων αλληλεπίδρασης, άµεσων 

και έµµεσων, ανάµεσα στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 

των οισοστυστηµάτων και των συνεπειών των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων σ’ αυτά. Οι περισσότεροι από εµάς γνωρίζουµε ότι η 

λειτουργία των φυσικών συστηµάτων στηρίζεται σε σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στα συστατικά τους, βιοτικά και αβιοτικά, 

αλλά αγνοούµε τη φύση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχέσεων 

αυτών. 
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- Ενίσχυση της άποψης ότι τα φυσικά οικοσυστήµατα βρίσκονται 

συχνά σε µια εύθραυστη ισορροπία 

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαµβάνονται ότι η φύση είναι ένα 

δυναµικό σύστηµα αλλά αγνοούν τους µηχανισµούς που 

εξασφαλίζουν την ισορροπία του. Σκόπιµη είναι η διερεύνηση των 

παραπάνω µηχανισµών, η προσέγγιση της φυσικής βιοποικιλότητας 

µιας περιοχής ως παράγοντα ισορροπίας των σχετιζόµενων 

οικοσυστηµάτων και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας 

διατήρησης ειδών "ανεπιθύµητων" για τον άνθρωπο. 

 

- Ανάδειξη της άµεσης αξίας της βιοποικιλότητας για τον άνθρωπο 

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας συνδέεται άµεσα µε τις ανθρώπινες 

παραγωγικές δραστηριότητες και ένα µεγάλο ποσοστό της 

παγκόσµιας οικονοµίας βασίζεται σε βιολογικά προϊόντα και 

διεργασίες (αγροτικές εφαρµογές, αλιεία, παραγωγή φαρµακευτικών 

προϊόντων, ενέργειας, οικοδοµικών υλικών, ανάπτυξη 

βιοτεχνολογίας, τουρισµού κ.ά.). Σε σχολικές δραστηριότητες για τη 

βιοποικιλότητα, θεµιτή είναι η ανάδειξη της συγκεκριµένης σχέσης. 

 

- ∆ιερεύνηση των επιδράσεων, θετικών και αρνητικών, των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη σύγχρονη βιοποικιλότητα 

Η θεωρητική προσέγγιση περιπτώσεων όπου ανθρώπινες ενέργειες 

ευθύνονται για την εξαφάνιση ειδών και την αλλοίωση 

οικοσυστηµάτων µπορεί να αποτελέσει τον κύριο άξονα σχετικών 

δραστηριοτήτων. Παράλληλα όµως είναι απαραίτητη η διερεύνηση 

περιπτώσεων εφαρµογής θεµιτών, κατάλληλων πρακτικών 

διαχείρισης της βιοποικιλότητας.  

 

- Οι κοινές πεποιθήσεις ανάµεσα στα µέλη της µαθητικής οµάδας 

µπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία 

Οι περισσότεροι µαθητές θεωρούν ότι η ανάπτυξη των σύγχρονων 

και των µελλοντικών κοινωνιών προϋποθέτει τη διατήρηση ενός 
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βιώσιµου περιβάλλοντος. Η κοινή αυτή πεποίθηση µπορεί να 

αποτελέσει τη βάση, το κίνητρο για τη διερεύνηση θεµάτων που 

αφορούν στην ορθολογική διαχείριση της βιοποικιλότητας. Στόχο 

των σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αποτελεί η 

ενδυνάµωση και η θεµελίωση αυτής της πεποίθησης µε την 

απόκτηση γνώσεων και εµπειριών. 

 

- Οι διαφορές στις ανθρώπινες αξίες µπορεί να λειτουργήσουν 

θετικά 

Ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τα περιβαλλοντικά θέµατα 

ποικίλει. Μερικοί από εµάς θεωρούµε ότι η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη και αποτελεί υποχρέωσή µας απέναντι στις σύγχρονες και 

τις µελλοντικές γενιές. Άλλοι απαιτούν σεβασµό στην αισθητική ή 

στην εγγενή αξία της φύσης. Η ανάδειξη διαφορετικών αξιών, σε 

ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι θεµιτή και µπορεί να 

λειτουργήσει θετικά στην προσέγγιση θεµάτων που αφορούν στη 

βιοποικιλότητα. 

 

7. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό για τη βιοποικιλότητα και σύµφωνα µε τις 

γενικές προδιαγραφές εκπόνησής του, απευθύνεται σε µαθητές 

γυµνασίου και λυκείου και στοχεύει στην υποστήριξη των 

προγραµµάτων ανοιχτών περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ». 

Μπορεί παράλληλα να αξιοποιηθεί σε σχολικά προγράµµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στη διδασκαλία συναφών 

θεµατικών ενοτήτων καθώς συνδέεται µε το αναλυτικό πρόγραµµα 

σπουδών.  

 

Οι 10 προτεινόµενες δραστηριότητες υλοποιούνται µέσω ποικιλίας 

διδακτικών προσεγγίσεων και τεχνικών (µελέτη περίπτωσης, 
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χαρτογράφηση εννοιών, µελέτη στο πεδίο, παιχνίδι ρόλων, θεατρικό 

δρώµενο κ.ά.). Στοχεύουν στην προσέγγιση διαφορετικών 

διαστάσεων της βιοποικιλότητας και αφορούν ειδικότερα στις 

παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

 

1. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

2. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΟΥΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

4. ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΖΩΙΚΑ ΕΙ∆Η 

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ (Bird watching) 

6. Η ΖΩΗ ΣΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

7. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ 

9. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

10. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Τα φύλλα εργασίας που συνοδεύουν τις δραστηριότητες 

διαµορφώθηκαν αποσκοπώντας στην υποστήριξη της υλοποίησής 

τους. 
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8. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 

Πριν από την πραγµατοποίηση εργασιών πεδίου και την απόκτηση 

ανάλογων βιωµατικών εµπειριών, προτείνεται η θεωρητική 

προσέγγιση της έννοιας της βιοποικιλότητας και η ενσωµάτωση 

εννοιών όπως χλωριδική και πανιδική ποικιλία σε ένα ευρύτερο 

εννοιολογικό πλαίσιο. Απώτερο στόχο αποτελεί η ανάδειξη των 

σύνθετων σχέσεων αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται ανάµεσα 

στις διαφορετικές µορφές έκφρασης της βιοποικιλότητας και οι 

πολυδιάστατες προσεγγίσεις που προϋποθέτει ο σχεδιασµός 

λειτουργικών στρατηγικών διαχείρισής της.  

 

Εισαγωγή 

 

Στους χάρτες εννοιών απεικονίζονται οι σχέσεις µεταξύ επιλεγµένων 

όρων, εννοιών που αφορούν σε ένα συγκεκριµένο θέµα.  

 

Αρχικά οι εµπλεκόµενοι στη δραστηριότητα καταγράφουν λέξεις ή 

φράσεις που σχετίζονται νοηµατικά µε το θέµα που καλούνται να 

προσεγγίσουν. Στη συνέχεια συνδέουν τις προτεινόµενες έννοιες µε 

προτάσεις αντιπροσωπευτικές για την ηλικία τους, το γνωστικό τους 

υπόβαθρο, τις προσωπικές τους αντιλήψεις και στάσεις. 

 

Οι συσχετίσεις εννοιών που προκύπτουν στο τέλος της 

δραστηριότητας, καθώς και οι συγκρίσεις ανάµεσα στους χάρτες που 

σχεδιάζονται από διαφορετικές οµάδες συµµετεχόντων µπορούν να 

λειτουργήσουν ως αφορµή για προβληµατισµό και συζήτηση. Οι 

χάρτες εννοιών µπορούν παράλληλα να αποτυπώσουν τις γνώσεις 

και τις στάσεις των σχεδιαστών τους πριν και µετά από µια 
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εκπαιδευτική δραστηριότητα ή και ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα. Οι σχετικές συγκρίσεις προσφέρουν ένα λειτουργικό 

µέσο για την αξιολόγηση της δραστηριότητας και του προγράµµατος 

αντίστοιχα.  

 

∆ραστηριότητα 

 

Απευθύνεται: σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου 

 

Στόχοι: Η συγκεκριµένη δραστηριότητα στοχεύει στο να 

προσεγγίσουν οι µαθητές, µέσα από οµαδικές εργασίες, 

προβληµατισµό και συζήτηση, την έννοια της βιοποικιλότητας, τις 

µορφές έκφρασής της, την αξία της για τον άνθρωπο και τα φυσικά 

οικοσυστήµατα, τους παράγοντες που την απειλούν και κάποιες 

λειτουργικές πρακτικές διαχείρισής της. Παράλληλα οι µαθητές 

ασκούνται στη δηµιουργική έκφραση και κοινωνικοποιούνται µε τη 

συµµετοχή τους σε οµαδικές εργασίες. 

 

Απαιτούµενα µέσα και υλικά: 

- µεγάλα χαρτιά (π.χ. 70cmx50cm), ένα για κάθε οµάδα µαθητών 

- αυτοκόλλητα χαρτάκια 

- ξυλοµπογιές, µαρκαδόρους κ.ά. 

- προαιρετικά: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

∆ιάρκεια: 1 ώρα 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας: 

- Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 5-6 ατόµων. 

- Κάθε οµάδα σηµειώνει λέξεις ή φράσεις σε διαφορετικά 

αυτοκόλλητα χαρτάκια.  
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Μερικές προτεινόµενες λέξεις και φράσεις: 

αβιοτικοί παράγοντες, ανθρωπογενείς παρεµβάσεις, αποξήρανση 

υγρότοπων, αποψίλωση χερσαίων εκτάσεων, βιοκοινότητα, 

βιοποικιλότητα, βιώσιµη ανάπτυξη, βιοτικοί παράγοντες, διαµόρφωση 

κλίµατος, γεωργικές πρακτικές, γεωγραφική αποµόνωση, εισαγωγή 

ξενικών ειδών, εντατική γεωργία, εξάπλωση πόλεων, εξαφάνιση 

ειδών, οικολογικές διεργασίες, οικοσύστηµα, πανίδα, παραγωγή 

τροφίµων, παραγωγή φαρµάκων, περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

πληθυσµός, προστασία, προστατευόµενες περιοχές, ρύπανση, 

τουρισµός, τράπεζα σπερµάτων, χλωρίδα… 

- Οι µαθητές τοποθετούν τα χαρτάκια πάνω σε ένα µεγάλο χαρτί, 

διαφορετικό για κάθε οµάδα, βάζοντας τους όρους που θεωρούν ότι 

σχετίζονται κοντά τον ένα στον άλλο. 

- Όταν οι οµάδες καταλήξουν µέσα από συζήτηση σε κάποια 

τακτοποίηση, κολλούν τα χαρτάκια πάνω στο µεγαλύτερο χαρτί και 

ενώνουν µε γραµµές τις λέξεις, φράσεις που θεωρούν ότι 

συνδέονται. 

- Στη συνέχεια οι µαθητές προσθέτουν προτάσεις που εξηγούν τον 

τρόπο µε τον οποίο συνδέονται οι όροι µεταξύ τους.  

- Οι χάρτες εννοιών γίνονται περισσότερο παραστατικοί αν 

εµπλουτιστούν µε εικόνες, σκίτσα, σχήµατα και οτιδήποτε άλλο 

θεωρήσουν οι µαθητές σκόπιµο.  

- Κάθε οµάδα παρουσιάζει το χάρτη που σχεδίασε στις υπόλοιπες 

και ακολουθεί συζήτηση για τη λογική στην οποία βασίστηκε η 

χαρτογράφηση των εννοιών του. 

- Παράδειγµα: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΟΥΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Εισαγωγή 

 

Ο όρος γενετική ποικιλότητα αφορά στη διαφοροποίηση του 

γενετικού υλικού µεταξύ των ατόµων του ίδιου είδους, στο εύρος 

δηλαδή των κληρονοµήσιµων χαρακτηριστικών και αντιστοιχεί στη 

γενετική ποικιλία µεταξύ των πληθυσµών του ίδιου είδους 

(διαφοροποίηση στη συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων 

γονιδιακών αλληλοµόρφων) ή/και στη γενετική ποικιλία µεταξύ των 

ατόµων του ίδιου πληθυσµού (ποικιλία στους συνδυασµούς 

γονιδιακών αλληλοµόρφων).  

 

Στα είδη που αναπαράγονται µε αµφιγονία η γενετική ποικιλότητα 

των πληθυσµών τους εµπλουτίζεται καθώς οι απόγονοι κληρονοµούν 

από τους γονείς τους ένα µοναδικό πρακτικά συνδυασµό γονιδίων 

(εικόνα 1). 

 

Λάθη που συµβαίνουν κατά την αντιγραφή του DNA ή κατά τη 

διαίρεση των χρωµοσωµάτων και η επίδραση µεταλλαξιγόνων 

παραγόντων (χηµικές ουσίες, διάφοροι τύποι ιονίζουσων 

ακτινοβολιών, όπως η Χ και η γ-ακτινοβολία, η υπεριώδης 

ακτινοβολία) είναι πιθανό να προκαλέσουν µεταλλάξεις (εικόνα 2). Η 

συσσώρευση µεταλλάξεων προσδίδει στο άτοµο τροποποιηµένες 

ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές αξιολογούνται και εξαπλώνονται στον 

πληθυσµό ή εκλείπουν, µαζί µε τα άτοµα που τις φέρουν, ανάλογα 

µε τα προσαρµοστικά πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα αντίστοιχα 

που επιφέρουν στους φορείς τους. Ως προσαρµοστικό πλεονέκτηµα 
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θεωρείται οποιοδήποτε µορφολογικό, ανατοµικό ή φυσιολογικό 

χαρακτηριστικό που ευνοεί την επιβίωση και αναπαραγωγή του 

ατόµου σε συγκεκριµένο χώρο (περιβάλλον) και χρόνο. 

 

 
 

Εικόνα 1: Αµφιγονικός τρόπος αναπαραγωγής 

 

Το γενετικό υλικό ενός οργανισµού (γονότυπος) αλληλεπιδρά µε το 

περιβάλλον και καθορίζει το φαινότυπό του, τα βιοχηµικά, 

φυσιολογικά ή µορφολογικά χαρακτηριστικά του οργανισµού. Η 

γενετική ποικιλότητα επιτρέπει στα άτοµα ενός είδους και στους 

πληθυσµούς που συγκροτούν να προσαρµόζονται σε αλλαγές των 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Όταν ο αριθµός των ατόµων ενός 

πληθυσµού µειώνεται σηµαντικά, η γενετική του οµοιοµορφία 

αυξάνεται (τα σπανιότερα γονιδιακά αλληλόµορφα πιθανότατα 
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εκλείπουν) και συνεπώς οι προσαρµοστικές δυνατότητες των µελών 

του ελαττώνονται.  

 

 
 

Εικόνα 2: Η διπλή αλυσίδα του DNA συνδυάζεται µε συγκεκριµένες 

πρωτεΐνες και συγκροτούν τα χρωµοσώµατα στον πυρήνα των κυττάρων. 

 

Αν και οι πληθυσµοί όλων των ειδών τείνουν να αυξηθούν από γενιά 

σε γενιά µε γεωµετρική πρόοδο, το µέγεθός τους παραµένει σχεδόν 

σταθερό σε κάθε γενιά. Η υπέρµετρη αύξηση ενός πληθυσµού 

εµποδίζεται από την ύπαρξη περιοριστικών παραγόντων. Ειδικότερα, 

µέσα σε µία βιοκοινότητα, τα άτοµα ενός πληθυσµού καθώς και οι 

διαφορετικοί πληθυσµοί µεταξύ τους ανταγωνίζονται για 

συγκεκριµένους κάθε φορά πόρους (χώρο, τροφή, αναπαραγωγικό 

σύντροφο κ.ά.). Οι ενδοειδικές και διαειδικές αυτές µορφές 

ανταγωνισµού ευνοούν τα "ισχυρότερα", τα καλύτερα 

προσαρµοσµένα άτοµα (Φυσική Επιλογή: Αρχή της διατήρησης και 

επιβίωσης του καλύτερα προσαρµοσµένου οργανισµού, Charles  
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Darwin, 1859, «Η προέλευση των 

ειδών», εικόνα 3). Τα καλύτερα 

προσαρµοσµένα στο περιβάλλον 

τους άτοµα αναπαράγονται µε 

ταχύτερους ρυθµούς και η 

γενετική τους σύνθεση επικρατεί 

διαµορφώνοντας την εξελικτική 

πορεία του πληθυσµού και έµµεσα 

του είδους στο χρόνο.  

 

Η ύπαρξη γενετικής ποικιλότητας 

µέσα σε έναν πληθυσµό αυξάνει 

τις πιθανότητες εµφάνισης σε 

ορισµένα άτοµά του 

προσαρµοστικών πλεονεκτηµάτων 

καθιστώντάς τα ανταγωνιστικά 

αποτελεσµατικότερα. Ο έντονος 

και εντυπωσιακός χρωµατισµός του φτερώµατος ορισµένων 

αρσενικών πουλιών (γεγονός που τους δίνει προτεραιότητα κατά την 

επιλογή τους για αναπαραγωγή από τα θηλυκά άτοµα), ο 

προστατευτικός χρωµατισµός άλλων οργανισµών (εµφάνιση 

οµοιόµορφη µε το υπόστρωµα ανάπτυξης - καµουφλάζ), ο 

µιµητισµός, η οξεία όραση των αρπακτικών κ.ά. αποτελούν µερικά 

µόνο παραδείγµατα προσαρµογών (µορφολογικών και φυσιολογικών 

αντίστοιχα) που ευνοούνται από τη Φυσική Επιλογή (εικόνες 4, 5, 

6). Η εµφάνιση ωστόσο παρόµοιων προσαρµογών καθώς και η 

τροποποίησή τους σε επίπεδο πληθυσµού, όταν αλλαγές των 

περιβαλλοντικών συνθηκών την ευνοούν, είναι δυνατή εξαιτίας της 

ύπαρξης ευρείας ενδοειδικής γενετικής ποικιλίας, µεγάλου και 

ανοµοιογενούς δηλαδή γενετικού αποθέµατος µέσα στον πληθυσµό. 

 

Εικόνα 3: Ο Κάρολος ∆αρβίνος 

πρώτος ανέπτυξε µια 

ολοκληρωµένη θεωρία για την 

εξέλιξη των βιολογικών ειδών 

σύµφωνα µε την οποία η Φυσική 

Επιλογή αποτελεί την κινητήρια 

δύναµή της.
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Εικόνα 4: Αρσενικό και θηλυκό άτοµο του είδους Anas platyrhynchos 

(πρασινοκέφαλη πάπια). Το φτέρωµα του αρσενικού ατόµου παρουσιάζει 

έντονα χρώµατα. 

 

  

Εικόνα 5: Ανοίγοντας τα φτερά της, η πεταλούδα του είδους Automeris io 

αποκαλύπτει σχηµατισµούς που µοιάζουν µε τα µάτια ενός µεγαλύτερου 

ζώου και τροµάζουν τους εχθρούς της. 

 

Ο E. O. Wilson, κοινωνιοβιολόγος που διεύρυνε σηµαντικά τις 

γνώσεις µας σε θέµατα που αφορούν στη βιοποικιλότητα, αναφέρει: 

«Κάθε είδος αποτελεί δεξαµενή µιας τεράστιας ποσότητας γενετικής 

πληροφορίας. Ο αριθµός των γονιδίων ποικίλει από 1.000 στα 

βακτήρια και 10.000 στους µύκητες έως 700.000 ή και περισσότερα 

σε πολλά ανθοφόρα φυτά. … Αν ξετυλίγαµε την αλυσίδα του DNA, το 

µήκος της θα ήταν περίπου ένα µέτρο. Ωστόσο το µόριο αυτό είναι 
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αόρατο µε γυµνό µάτι. … Η συνολική πληροφορία που βρίσκεται 

αποθηκευµένη στο µόριο του DNA, αν µεταφραζόταν σε κείµενο µε 

κανονικού µεγέθους γράµµατα, θα γέµιζε και τις 15 εκδόσεις της 

Encyclopedia Britannica που έχουν δηµοσιευτεί από το 1768….». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανθρώπινες φυλές και γενετική ποικιλότητα 

 

Το συµπέρασµα που προέκυψε από την πρώτη ανάγνωση του 

ανθρώπινου γονιδιώµατος (2001) είναι ότι ο Homo sapiens αποτελεί 

ένα εξαιρετικά οµοιογενές είδος. ∆ύο οποιοιδήποτε άνθρωποι και 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους προέλευση, είναι γενετικά 

ταυτόσηµοι κατά 99,9%. Το υπόλοιπο 0,1% είναι αυτό που 

διαφοροποιεί τον καθένα µας από τους υπόλοιπους. Τα 

χαρακτηριστικά που παραδοσιακά χρησιµοποιούνται για την 

κατηγοριοποίηση των ανθρώπων σε φυλές (χρώµα δέρµατος, µατιών 

κ.ά.) ελέγχονται από µικρό αριθµό γονιδίων, τα οποία 

µεταλλάχθηκαν ως ανταπόκριση στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι 

πληθυσµοί π.χ. που κατοικούν σε περιοχές κοντά στον Ισηµερινό 

ανέπτυξαν σκούρο χρώµα δέρµατος, που εξασφαλίζει την προστασία 

από την έντονη υπεριώδη ακτινοβολία. Αντίθετα πληθυσµοί που 

κατοικούν κοντά στους πόλους ανέπτυξαν διάφανο λευκό δέρµα έτσι 

  

Εικόνα 6: Η πεταλούδα Limenitis archippus (δεξιά) 

προστατεύεται από τα αρπακτικά καθώς µοιάζει στη µορφή µε τη 

δηλητηριώδη πεταλούδα Danaus plexippus (αριστερά). 
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ώστε να εκµεταλλεύονται το λιγοστό φως για τη σύνθεση της 

βιταµίνης D. Ο χαρακτηρισµός λοιπόν µιας φυλής ως «ανώτερης» ή 

«κατώτερης» είναι γενετικά απόλυτα αυθαίρετος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: 

http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/ecb/ecb_images/20_04_haploid_dipl

oid.jpg 

Εικόνα 2: 

http://micro.magnet.fsu.edu/cells/nucleus/images/chromatinstructurefigure1.jpg 

Εικόνα 3: http://www.marcdatabase.com/~lemur/lemur.com/gallery-of-

antiquarian-technology/worthies/famous-men-science-darwin-1200-scale1000.jpg 

Εικόνα 4: 

http://assets.espn.go.com/winnercomm/outdoors/general/i/P2_g_enc_illo_Mallar

d.jpg 

Εικόνα 5: 

http://mothphotographersgroup.msstate.edu/FL2007/ABS2/BP7746b%20Io%20M

oth%20Automeris%20io%20ABS031007.jpg 

Εικόνα 6: 

http://www.mariposasmexicanas.com/images/Nymphalidae/Danainae/Danaus_p_

plexippus/192_Danaus_plexippus_plexippus_F_Bakersfield_Kern_Co_CA_USA_6-

X-70_C2_3.jpg & 

http://www.dallasbutterflies.com/Butterflies/pics/archippusdorsal.jpg 
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∆ραστηριότητα 

 

Απευθύνεται: σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου 

 

Στόχοι:  

- να αντιληφθούν οι µαθητές την έννοια της γενετικής ποικιλίας και 

την αξία της για τη διατήρηση και την εξέλιξη των φυσικών 

πληθυσµών 

- να εξοικειωθούν µε όρους όπως: φαινότυπος, γενότυπος, 

βιολογική προσαρµογή, φυσική επιλογή, βιολογική εξέλιξη 

- να συσχετίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες µε τη συρρίκνωση 

πολλών σύγχρονων φυτικών και ζωικών πληθυσµών και την 

υποβάθµιση της γενετικής τους ποικιλίας 

- να προσεγγίσουν θεωρητικά τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει 

η µείωση της γενετικής ποικιλίας των πληθυσµών 

- να ενηµερωθούν σε σχετικά ζητήµατα και να προτείνουν 

διαχειριστικές πρακτικές που ευνοούν τη διατήρηση της γενετικής 

ποικιλίας των ειδών 

- να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους και να αναπτύξουν 

ερευνητικές δραστηριότητες 

- να κοινωνικοποιηθούν µε τη συµµετοχή τους σε οµαδικές 

εργασίες 

 

Απαιτούµενα µέσα και υλικά: 

- φωτογραφικές µηχανές 

- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 & 2 
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Περιγραφή της δραστηριότητας: 

 

Α’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 1/2 ώρα 

 

- Ως αφορµή για την ανάπτυξη συζήτησης σε θέµατα που αφορούν 

στη γενετική ποικιλότητα των πληθυσµών και στην αξία της για τη 

διατήρησή τους, αξιοποιείται η δραστηριότητα: «ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ 

ΤΡΟΧΟΣ» - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.  

- Οι µαθητές συµπληρώνουν το γενετικό τροχό µε βάση ορισµένα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Το σύνολο των χαρακτηριστικών 

που έχει επιλεγεί (7 διαφορετικά χαρακτηριστικά) ελέγχεται 

γενετικά. Συγκεκριµένοι δηλαδή συνδυασµοί γονιδιακών 

αλληλοµόρφων προσδίδουν στους οργανισµούς που τους φέρουν 

ανάλογα χαρακτηριστικά. Εξετάζοντας εφτά διαφορετικά 

χαρακτηριστικά προκύπτουν 128 πιθανοί συνδυασµοί τους. 

Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα, κάθε µαθητής καταλήγει σε 

έναν αριθµό που µπορεί να διαφέρει από αυτόν των συµµαθητών 

του. 

- Ακολουθεί συζήτηση για τους πιθανούς συνδυασµούς που 

προκύπτουν εξετάζοντας το σύνολο των γονιδίων του ανθρώπου. 

- Οι µαθητές αναφέρονται στην αξία της γενετικής ποικιλίας 

ανάµεσα στα άτοµα των ανθρώπινων πληθυσµών παραθέτοντας 

συγκεκριµένα παραδείγµατα.  

 

Β’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2 ώρες 

 

- Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες 5-6 ατόµων και κατά την 

επίσκεψή τους σε ένα φυσικό οικοσύστηµα (π.χ. δάσος, υγρότοπος 

κ.ά.), προσπαθούν να εντοπίσουν και να φωτογραφήσουν άτοµα του 

ίδιου πληθυσµού που παρουσιάζουν µορφολογικές διαφορές.  
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Είναι προφανές ότι οι διαφορές αυτές δεν αποδίδονται στο σύνολο 

των περιπτώσεων σε γενετικούς παράγοντες. Η διαφορετική ηλικία, 

το διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης των οργανισµών ή και διαφορές 

στο µικροπεριβάλλον του οργανισµού, ιδιαίτερα όσον αφορά σε 

φυτικά άτοµα, µπορούν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός 

διαφορετικού φαινοτύπου. Παράλληλα τροποποιήσεις στα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά ενός οργανισµού µπορούν να 

παρατηρηθούν ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικού φύλου (φυλετικός 

διµορφισµός) ή και σε διαφορετικές εποχές του έτους (εποχιακός 

διµορφισµός). 

- Κάθε οµάδα επιχειρεί να συσχετίσει τα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά των οργανισµών που φωτογράφισε µε πιθανά 

προσαρµοστικά πλεονεκτήµατα (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2). 

 

Γ’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2-3 ώρες 

 

- Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας στο πεδίο, οι οµάδες 

αναλαµβάνουν να συγκεντρώσουν κείµενα που αφορούν στην αξία 

της γενετικής ποικιλότητας για τη διατήρηση των φυσικών 

πληθυσµών και στους παράγοντες που προκαλούν τη συρρίκνωσή 

της (δραστηριότητα µελέτης περίπτωσης). Ως πηγή άντλησης 

σχετικών δεδοµένων µπορούν να αξιοποιηθούν έντυπες εκδόσεις που 

διαπραγµατεύονται παρεµφερή θέµατα, το διαδίκτυο κ.ά.  

- Τέλος οι µαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους στις υπόλοιπες 

και ακολουθεί συζήτηση για την αξία της γενετικής ποικιλίας των 

πληθυσµών, των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη 

συρρίκνωση των φυσικών πληθυσµών και των διαχειριστικών 

µέτρων, εφαρµοζόµενων και προτεινόµενων, που θα συνέβαλαν στη 

διατήρησή τους. 

Σκόπιµο κρίνεται η συζήτηση των µαθητών να προσανατολιστεί στο 

τοπικό περιβάλλον, στους τοπικούς πληθυσµούς των ειδών, στις 
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ανθρώπινες δραστηριότητες που δυσχεραίνουν τη διατήρησή τους 

και στους ενδεδειγµένους τρόπους διαχείρισης των σχετιζόµενων 

οικοσυστηµάτων. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΟΥΣ –  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  

 

Εξετάζοντας εφτά διαφορετικά µορφολογικά χαρακτηριστικά σου, 

χρησιµοποίησε το γενετικό τροχό για να βρεις σε ποιον αριθµό 

αντιστοιχεί ο συνδυασµός τους (1-128). Τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά ελέγχονται γενετικά.  

 

Ξεκίνησε από το κέντρο του τροχού (χρώµα µαλλιών) χρωµατίζοντας 

την περιοχή που αντιστοιχεί στα δικά σου γνωρίσµατα. Συνέχισε µε 

κατεύθυνση προς την περιφέρεια του τροχού. Σε κάθε βήµα η 

περιοχή που χρωµατίζεις θα πρέπει να εφάπτεται µε την περιοχή που 

χρωµάτισες στο προηγούµενο στάδιο. 

 

  

καστανά, µαύρα ή 

κόκκινα (A) χρώµα 

µαλλιών: 
ξανθά (α) 

 

σγουρά (Β)  
σχήµα 

µαλλιών: 
ίσια (β) 
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ναι (Γ)  
αναδίπλωση 

γλώσσας: όχι (γ) 

 

ναι (∆)  τριχοφυΐα στα 

δάχτυλα του 

χεριού όχι (δ) 

 
 

 

 

όχι µπλε (Ε) 

χρώµα µατιών: 

µπλε (ε) 

 

ναι (Ζ) 
τα µαλλιά 

σχηµατίζουν 

γωνία στη 

µέση του 

προσώπου: 
όχι (ζ) 

 
 

 
ναι (Η) στραβό το µικρό 

δάχτυλο του χεριού: όχι (η) 
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Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

καστανά, µαύρα ή κόκκινα Α 
χρώµα µαλλιών  

ξανθά α 

σγουρά Β 
σχήµα µαλλιών  

ίσια β 

ναι Γ αναδίπλωση 

γλώσσας όχι γ 

ναι ∆ τριχοφυΐα στα 

δάχτυλα του 

χεριού 
όχι δ 

όχι µπλε  Ε 
χρώµα µατιών  

µπλε ε 

ναι Ζ τα µαλλιά 

σχηµατίζουν γωνία 

στη µέση του 

προσώπου 
όχι ζ 

ναι Η στραβό το µικρό 

δάχτυλο του 

χεριού 
όχι η 
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ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 

 

Πόσο διαφορετικοί είµαστε; 

 

 

 

Το συγκεκριµένο φύλλο εργασίας βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό που ανασύρθηκε από: 

naturalsciences.sdsu.edu/classes/lab2.4/lab2.4.html 



 46

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΟΥΣ -  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

Ορισµένα µορφολογικά χαρακτηριστικά αποτελούν προσαρµοστικά 

πλεονεκτήµατα για τον οργανισµό που τα φέρει, ευνοούν δηλαδή την 

επιβίωση και την αναπαραγωγή του ατόµου στο περιβάλλον που 

αναπτύσσεται και κατ’ επέκταση τη διαιώνιση του είδους του.  

 

Παρατηρώντας τους οργανισµούς που θα συναντήσετε κατά την 

εργασία στο πεδίο, συσχετίστε κάποια από τα µορφολογικά τους 

γνωρίσµατα µε τη διατροφή, την κίνηση, την αναπαραγωγή τους κ.ά. 

 

Όνοµα  

είδους 

Μορφολογικά  

χαρακτηριστικά 

Πιθανά  

προσαρµοστικά 

πλεονεκτήµατα 

  

  

1.  

  

  

  

2. 

  

  

  

3. 

  

  

  

4. 

  

 



 47

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Εισαγωγή 

Πολύτιµα εργαλεία για την προσέγγιση της ζωής και την αναγνώριση 

των µορφών της αποτελούν η ταξινόµηση, η επιστήµη δηλαδή που 

έχει ως αντικείµενο την κατάταξη των έµβιων όντων σε οµάδες και η 

συστηµατική, η µελέτη των σχέσεων µεταξύ των οργανισµών. Οι 

αναφερόµενοι επιστηµονικοί κλάδοι συνδέονται άµεσα καθώς η 

ταξινοµική κατάταξη των οργανισµών αντανακλά τις φυλογενετικές 

τους σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή που αφορούν στην εξελικτική 

ιστορία των ειδών στα οποία ανήκουν.  

Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. ξεκινούν οι απόπειρες ταξινόµησης των 

τότε γνωστών οργανισµών σε υποοµάδες των δύο παραδοσιακά 

αποδεκτών κατηγοριών, των φυτών και των ζώων (Αριστοτέλης, 350 

π.Χ. - ταξινόµηση ζώων και Θεόφραστος, 320 π.Χ. - ταξινόµηση 

φυτών).  

Το 1735 ο σουηδικής 

καταγωγής επιστήµονας 

Κάρολος Λινναίος (Carl von 

Linne, 1707-1778) δηµοσιεύει 

το έργο του "Συστήµατα της 

Φύσης" ("Systema Naturae"), 

στο οποίο ταξινοµεί φυτά (και 

σε µετέπειτα εκδόσεις ζώα) µε 

τόση µεθοδικότητα ώστε δίκαια 

ονοµάστηκε ο πατέρας της 

σύγχρονης ταξινόµησης. Ο 

 

Εικόνα 1: Carl von Linne, 1707-1778 
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Λινναίος κατέταξε παρόµοια είδη στο ίδιο γένος, παρόµοια γένη στην 

ίδια τάξη κ.ο.κ., ενώ για τον προσδιορισµό των οργανισµών 

χρησιµοποίησε ένα διπλό όνοµα (διώνυµη ονοµατολογία), ενδεικτικό 

για το γένος και το είδος στο οποίο ανήκουν. Ο Λινναίος ήταν ο 

πρώτος που κατέταξε τον άνθρωπο στο είδος Homo sapiens.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Ζώα (Animalia) 

ΦΥΛΟ: Χορδωτά (Chordates) 

ΚΛΑΣΗ: Θηλαστικά (Mammals) 

ΤΑΞΗ: Πρωτεύοντα (Primates) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ανθρωπίδες (Hominidae) 

ΓΕΝΟΣ: Homo 

ΕΙ∆ΟΣ: Homo sapiens 

Εικόνα 2: Ταξινόµηση του ανθρώπινου είδους 

Το 1812 ο γάλλος βοτανολόγος Καντόλ (Augustin-Pyrame de 

Candolle, 1778-1841) εισάγει τον όρο ταξινοµία ή ταξινόµηση και 

καθιερώνει ένα βελτιωµένο σύστηµα ταξινόµησης.  

Ωστόσο ήδη από τον 16ο αιώνα, η σταδιακή ανακάλυψη του 

αόρατου µέχρι τότε µικρόκοσµου, των µικροβίων (βακτήρια, 

κυανοβακτήρια, µύκητες, πρώτιστα), διεύρυνε σηµαντικά την 

αναγνωρίσιµη ποικιλία των µορφών ζωής δυσχεραίνοντας κατά πολύ 

τις χρησιµοποιούµενες πρακτικές ταξινόµησης της εποχής. Με την 

πάροδο του χρόνου η κατάταξη των οργανισµών σε δύο µόνο 

κατηγορίες, στα φυτά και στα ζώα, αποδεικνυόταν ολοένα και πιο 

ανεπαρκής.  

Το 1969 ο αµερικανός οικολόγος Robert H. Whittaker καθιερώνει το 

σύστηµα ταξινόµησης των Πέντε Βασιλείων που χρησιµοποιείται στις 

µέρες µας. Σύµφωνα µε αυτό οι διάφορες µορφές ζωής, σύγχρονες 

και παλαιότερες, κατατάσσονται µε βάση ανατοµικά, µορφολογικά, 
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βιοχηµικά, φυσιολογικά, µοριακά, γενετικά και φυλογενετικά 

κριτήρια σε Πέντε Βασίλεια: Μονήρη (προκαρυωτικοί οργανισµοί), 

Πρώτιστα (ευκαρυωτικοί µονοκύτταροι οργανισµοί), Μύκητες 

(µούχλες, µανιτάρια κ.ά), Φυτά και Ζώα.  

 

 

Εικόνα 3: Τα Πέντε Βασίλεια του έµβιου κόσµου 
 

Το Βασίλειο των Ζώων 

 

Οι ζωικοί οργανισµοί... 

- είναι πολυκύτταροι (αποτελούνται από περισσότερα από ένα 

κύτταρα) 

- είναι ευκαρυωτικοί (τα κύτταρά τους διαθέτουν πυρήνα και 

ενδοκυτταρικά οργανίδια που περιβάλλονται από µεµβράνη) 

- τα κύτταρά τους δεν περιβάλλονται από κυτταρικό τοίχωµα  

- είναι ετερότροφοι (δε συνθέτουν µόνοι τους την τροφή τους αλλά 

την προσλαµβάνουν από το περιβάλλον τους)  

 



 50

 

Τα είδη του Ζωικού Βασιλείου ταξινοµούνται στα παρακάτω φύλα: 

 

- ΣΠΟΓΓΟΙ (PORIFERA)  

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: σπόγγοι 

χαρακτηριστικά: υδρόβιοι οργανισµοί µε ακανόνιστο συνήθως σχήµα 

και χωρίς διακριτούς ιστούς και όργανα. Προσκολλώνται στο 

υπόστρωµά τους και η αναπαραγωγή τους γίνεται είτε αµφιγονικά 

είτε µονογονικά. 

 

- KNΙ∆ΟΖΩΑ ή ΚΟΙΛΕΝΤΕΡΟΖΩΑ (CNIDARIA ή COELENTERATA) 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: κοράλλια, θαλάσσιες ανεµώνες, 

µέδουσες, ύδρες 

χαρακτηριστικά: υδρόβιοι οργανισµοί µε ακτινωτή συµµετρία και 

νηµατοκύστεις (κύτταρα που εκκρίνουν κνιδώδη και δηλητηριώδη 

υγρά που εισχωρούν στους ιστούς της λείας) στο εξωδερµικό 

στρώµα. Αναπαράγονται µονογονικά ή αµφιγονικά. 

 

- ΚΤΕΝΟΦΟΡΑ (CTENOPHORA) 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: είδη των γενών Hormiphora, και 

Pleurobranchia  

χαρακτηριστικά: διαφανείς θαλάσσιοι οργανισµοί µε οκτώ 

βλεφαριδοφόρα κτένια. Πολλά κτενοφόρα στη διάρκεια της νύχτας 

και όταν ερεθιστούν, φωσφορίζουν. Αναπαράγονται µονογονικά. 

 

- ΠΛΑΤΥΕΛΜΙΝΘΕΣ (PLATYHELMINTHES) 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: πλανάρια, ταινία  

χαρακτηριστικά: τριπλοβλαστικοί οργανισµοί (εξώδερµα, µεσόδερµα, 

ενδόδερµα), νωτοκοιλιακά πεπλατυσµένοι, που ζουν ελεύθεροι ή 

παρασιτούν σε άλλα ζώα. Το πεπτικό τους σύστηµα είναι τυφλό 

(απουσία έδρας), ενώ δεν υπάρχει αναπνευστικό και κυκλοφορικό 

σύστηµα. Αναπαράγονται µονογονικά ή αµφιγονικά. 
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- ΝΗΜΑΤΩ∆ΕΙΣ (NEMATODA)  

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: Ascaris lumbricoides (παράσιτο του 

εντέρου του ανθρώπου), Trichinella spiralis (παράσιτο των 

σκελετικών µυών των σαρκοφάγων και παµφάγων θηλαστικών) 

χαρακτηριστικά: παρασιτικοί κυρίως οργανισµοί µε κυλινδρικό σώµα 

που εµφανίζει αµφίπλευρη συµµετρία. Το πεπτικό σύστηµα φέρει το 

στόµα και την έδρα στα δύο αντίθετα άκρα του σώµατος. 

Αναπαράγονται αµφιγονικά. 

 

- ΒΡΥΟΖΩΑ (BRYOZOA)  

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: ζωικά είδη που θυµίζουν βρύα 

χαρακτηριστικά: µικροσκοπικοί, ερµαφρόδιτοι, υδρόβιοι οργανισµοί 

που σχηµατίζουν διακλαδιζόµενες αποικίες. Το στόµα τους 

περιβάλλεται από ένα σχηµατισµό µε βλεφαριδοφόρες κεραίες, το 

λοφοφόρο, που είναι κυκλικό ή έχει σχήµα U. 

 

- ΜΑΛΑΚΙΑ (MOLLUSCA)  

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: µύδια, στρείδια, πεταλίδες, 

σαλιγκάρια, χταπόδια, σουπιές, καλαµάρια 

χαρακτηριστικά: υδρόβιοι κυρίως οργανισµοί µε µαλακό σώµα, αν 

και οι περισσότεροι καλύπτονται από σκληρό κέλυφος. Το κοιλιακό 

σωµατικό τοίχωµα έχει µετατραπεί σε µυώδες όργανο, το πόδι, που 

χρησιµεύει για τη µετακίνηση του ζώου. Το νωτιαίο κοιλιακό τοίχωµα 

σχηµατίζει πτυχή ή ζεύγος πτυχών, το µανδύα, που περιβάλλει τα 

βράγχια. Αναπαράγονται αµφιγονικά. 

 

- ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ (ANNELIDA)  

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: γεωσκώληκες, βδέλλες 

χαρακτηριστικά: οργανισµοί που το σώµα τους είναι αµφίπλευρα 

συµµετρικό, επίµηκες και εµφανίζει µεταµέρεια. Το κυκλοφορικό, το 

πεπτικό, το αναπνευστικό και το νευρικό σύστηµα είναι καλά 
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αναπτυγµένα. Τα µυικά κύτταρα διατάσσονται σε κυκλικές και 

επιµήκεις δεσµίδες. Αναπαράγονται αµφιγονικά. 

 

- ΑΡΘΡΟΠΟ∆Α (ARTHROPODA)  

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: αράχνες, καρκινοειδή, έντοµα 

χαρακτηριστικά: αµφιπλευροσυµµετρικά ζώα µε αρθρωτά πόδια και 

σώµα που εµφανίζει µεταµέρεια και καλύπτεται από στερεό 

περίβληµα (εξωσκελετός). Το κυκλοφορικό τους σύστηµα είναι 

ανοιχτό και το νευρικό σύστηµα αποτελείται από ένα είδος 

εγκεφάλου και δύο νεύρα τοποθετηµένα κάτω από τον πεπτικό 

σωλήνα. Αναπαράγονται αµφιγονικά. 

 

- ΕΧΙΝΟ∆ΕΡΜΑ (ECHINODERMATA)  

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: αχινοί, αστερίες, ολοθούρια 

(αγγούρια της θάλασσας) 

χαρακτηριστικά: θαλάσσιοι οργανισµοί µε ακτινωτή συµµετρία, 

ασβεστολιθικό ενδοσκελετό και σύνθετο νευρικό σύστηµα. 

Αναπαράγονται αµφιγονικά. 

 

- ΧΟΡ∆ΩΤΑ (CHORDATES) 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: ψάρια, αµφίβια, ερπετά, πτηνά, 

θηλαστικά 

χαρακτηριστικά: Κατά την ανάπτυξη των χορδωτών, από το 

γονιµοποιηµένο ωάριο στο ώριµο άτοµο, παρουσιάζεται ένας ραχιαίος 

ερειστικός σχηµατισµός, η νωτοχορδή. Στα Σπονδυλόζωα η 

νωτοχορδή µετατρέπεται σε ένα σύστηµα χόνδρινων ή οστέινων 

τµηµάτων, τους σπονδύλους. Αναπαράγονται αµφιγονικά. 

 

Κλείδες αναγνώρισης οργανισµών 

 

Οι κλείδες αποτελούν εργαλεία για την αναγνώριση και την 

ταξινόµηση των οργανισµών. Οι κλείδες περιλαµβάνουν µια σειρά 
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κατάλληλα διαµορφωµένων ερωτήσεων και πιθανών απαντήσεων. Το 

τελικό συµπέρασµα προκύπτει από τη διαδοχική επιλογή των σωστών 

απαντήσεων, των απαντήσεων δηλαδή που περιγράφουν καλύτερα 

τον οργανισµό που επιχειρούµε να αναγνωρίσουµε. 

 

 

Εικόνα1: www.hjelms.com/bilder/linne-box.jpg 

Εικόνα 2: www.dkimages.com/discover/previews/942/664684.JPG 

Εικόνα 3: www.oum.ox.ac.uk/thezone/animals/animalid/images/kingdoms.gif 
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∆ραστηριότητα 

 

Απευθύνεται: σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου 

 

Στόχοι:  

- να προσεγγίσουν οι µαθητές την ποικιλία των ζωικών πληθυσµών 

µιας περιοχής (παρατήρηση, καταγραφή, φωτογράφηση)  

- να εξοικειωθούν µε τις βασικές αρχές της ταξινόµησης των 

οργανισµών 

- να γνωρίσουν τα διαφορετικά φύλα των ζωικών οργανισµών 

(γενικά χαρακτηριστικά, αντιπροσωπευτικά είδη) 

- να εξοικειωθούν µε το σχεδιασµό κλείδας για την κατάταξη των 

οργανισµών σε ταξινοµικές οµάδες 

- να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους και να αναπτύξουν 

ερευνητικές δραστηριότητες 

- να κοινωνικοποιηθούν µε τη συµµετοχή τους σε οµαδικές 

εργασίες 

 

Απαιτούµενα µέσα και υλικά: 

- 11 κάρτες όπου περιγράφονται συνοπτικά τα διαφορετικά ζωικά 

φύλα (ένα σετ για κάθε οµάδα µαθητών)  

- 6 κάρτες όπου απεικονίζονται διαφορετικοί ζωικοί οργανισµοί (ένα 

σετ για κάθε οµάδα µαθητών) 

- φωτογραφικές µηχανές 

- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1, 2, 3 & 4 
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Περιγραφή της δραστηριότητας: 

 

Α’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2-3 ώρες 

 

- Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 5-6 ατόµων και κατά την 

επίσκεψή τους σε ένα φυσικό οικοσύστηµα (π.χ. δάσος, υγρότοπος 

κ.ά.), επιχειρούν να φωτογραφήσουν όσο το δυνατό περισσότερους 

ζωικούς οργανισµούς διαφορετικών πληθυσµών. 

- Για κάθε οργανισµό που φωτογραφίζουν καταγράφουν τις 

παρατηρήσεις τους στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας (ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1). Πριν από την επίσκεψή τους στο πεδίο, οι µαθητές 

προµηθεύονται πολλαπλά αντίτυπα του συγκεκριµένου φύλλου 

εργασίας. 

- Κάθε οµάδα µαθητών προµηθεύεται 11 κάρτες, όπου 

περιγράφονται συνοπτικά τα διαφορετικά ζωικά φύλα (ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2). Με βάση τις πληροφορίες που δίνονται στις κάρτες 

και ανατρέχοντας σε οποιαδήποτε άλλη πηγή (έντυπες εκδόσεις που 

διαπραγµατεύονται παρεµφερή θέµατα, διαδίκτυο κ.ά.), οι µαθητές 

επιχειρούν να αναγνωρίσουν τα ζωικά φύλα στα οποία ανήκουν οι 

οργανισµοί που φωτογράφισαν. 

- Στη συνέχεια κάθε οµάδα παρουσιάζει τους οργανισµούς που 

φωτογράφισε στις υπόλοιπες αναφέροντας παράλληλα στοιχεία για 

τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά, την περιοχή εξάπλωσής τους, 

τον τρόπο θρέψης και αναπαραγωγής, άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της συµπεριφοράς τους, την πιθανή οικονοµική τους αξία κ.ά. 

- Κάποιοι από τους οργανισµούς των διαφορετικών οµάδων 

ενδέχεται να συµπίπτουν. Στην περίπτωση αυτή, στη διάρκεια των 

παρουσιάσεων οι οµάδες των µαθητών µπορούν να 

αλληλοσυµπληρώνονται εµπλουτίζοντας τις πληροφορίες που 

αναφέρονται για κάθε οργανισµό. 
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Β’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2 ώρες 

 

- Αρχικά οι µαθητές εξοικειώνονται µε τη δηµιουργία και τον τρόπο 

χρήσης µιας κλείδας αναγνώρισης οργανισµών.  

- Κάθε οµάδα προµηθεύεται έξι κάρτες (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3), 

παρατηρεί τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των ζωικών οργανισµών 

που απεικονίζονται και συγκρίνει τα περιβάλλοντα στα οποία ζουν. 

Με βάση τα παραπάνω και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο γνωρίζει για 

τους οργανισµούς αυτούς, εντοπίζει τις οµοιότητες και τις διαφορές 

τους και στη συνέχεια δηµιουργεί µια κλείδα για την αναγνώρισή 

τους (παράδειγµα κλείδας αναγνώρισης των συγκεκριµένων ζωικών 

οργανισµών: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4). 

- Στη συνέχεια κάθε οµάδα µαθητών επιχειρεί να δηµιουργήσει µια 

κλείδα αναγνώρισης των οργανισµών που φωτογράφισε κατά την 

επίσκεψή της στο πεδίο. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(θέση επικόλλησης φωτογραφίας) 

Εµπειρική ονοµασία είδους: 

 

Ηµεροµηνία φωτογράφησης: _______________________________ 

Ώρα φωτογράφησης: _____________________________________ 

Θέση φωτογράφησης: ____________________________________ 

Καιρικές συνθήκες: ______________________________________ 

 

Περιγραφή της συµπεριφοράς του οργανισµού: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Παρατηρήσεις σχετικές µε το περιβάλλον του οργανισµού: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

 

ΣΠΟΓΓΟΙ (PORIFERA)  

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: 

σπόγγοι 

χαρακτηριστικά: υδρόβιοι οργανισµοί 

µε ακανόνιστο συνήθως σχήµα και 

χωρίς διακριτούς ιστούς και όργανα. 

Προσκολλώνται στο υπόστρωµά τους 

και η αναπαραγωγή τους γίνεται είτε 

αµφιγονικά είτε µονογονικά. 
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KNΙ∆ΟΖΩΑ ή ΚΟΙΛΕΝΤΕΡΟΖΩΑ 

(CNIDARIA ή COELENTERATA) 

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: κοράλλια, 

θαλάσσιες ανεµώνες, µέδουσες, ύδρες 

χαρακτηριστικά: υδρόβιοι οργανισµοί µε 

ακτινωτή συµµετρία και νηµατοκύστεις 

(κύτταρα που εκκρίνουν κνιδώδη και 

δηλητηριώδη υγρά που εισχωρούν στους 

ιστούς της λείας) στο εξωδερµικό στρώµα. 

Αναπαράγονται µονογονικά ή αµφιγονικά. 

 

 

ΚΤΕΝΟΦΟΡΑ (CTENOPHORA) 

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: 

είδη των γενών Hormiphora, και 

Pleurobranchia  

χαρακτηριστικά: διαφανείς 

θαλάσσιοι οργανισµοί µε οκτώ 

βλεφαριδοφόρα κτένια. Πολλά 

κτενοφόρα στη διάρκεια της 

νύχτας και όταν ερεθιστούν, 

φωσφορίζουν. Αναπαράγονται 

µονογονικά. 
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ΠΛΑΤΥΕΛΜΙΝΘΕΣ (PLATYHELMINTHES) 

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: πλανάρια, 

ταινία  

χαρακτηριστικά: τριπλοβλαστικοί 

οργανισµοί (εξώδερµα, µεσόδερµα, 

ενδόδερµα), νωτοκοιλιακά πεπλατυσµένοι, 

που ζουν ελεύθεροι ή παρασιτούν σε άλλα 

ζώα. Το πεπτικό τους σύστηµα είναι τυφλό 

(απουσία έδρας), ενώ δεν υπάρχει 

αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστηµα. 

Αναπαράγονται µονογονικά ή αµφιγονικά. 

 

 

ΝΗΜΑΤΩ∆ΕΙΣ (NEMATODA)  

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: Ascaris 

lumbricoides (παράσιτο του εντέρου του 

ανθρώπου), Trichinella spiralis (παράσιτο των 

σκελετικών µυών των σαρκοφάγων και 

παµφάγων θηλαστικών) 

χαρακτηριστικά: παρασιτικοί κυρίως οργανισµοί 

µε κυλινδρικό σώµα που εµφανίζει αµφίπλευρη 

συµµετρία. Το πεπτικό σύστηµα φέρει το στόµα 

και την έδρα στα δύο αντίθετα άκρα του 

σώµατος. Αναπαράγονται αµφιγονικά. 
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ΒΡΥΟΖΩΑ (BRYOZOA)  

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: 

ζωικά είδη που θυµίζουν βρύα 

χαρακτηριστικά: µικροσκοπικοί, 

ερµαφρόδιτοι, υδρόβιοι οργανισµοί 

που σχηµατίζουν διακλαδιζόµενες 

αποικίες. Το στόµα τους 

περιβάλλεται από ένα σχηµατισµό 

µε βλεφαριδοφόρες κεραίες, το 

λοφοφόρο, που είναι κυκλικό ή 

έχει σχήµα U. 

 

 

ΜΑΛΑΚΙΑ (MOLLUSCA)  

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: µύδια, στρείδια, 

πεταλίδες, σαλιγκάρια, χταπόδια, σουπιές, 

καλαµάρια 

χαρακτηριστικά: υδρόβιοι κυρίως οργανισµοί µε 

µαλακό σώµα, αν και οι περισσότεροι καλύπτονται 

από σκληρό κέλυφος. Το κοιλιακό σωµατικό 

τοίχωµα έχει µετατραπεί σε µυώδες όργανο, το 

πόδι, που χρησιµεύει για τη µετακίνηση του ζώου. 

Το νωτιαίο κοιλιακό τοίχωµα σχηµατίζει πτυχή ή 

ζεύγος πτυχών, το µανδύα, που περιβάλλει τα 

βράγχια. Αναπαράγονται αµφιγονικά. 
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∆ΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ (ANNELIDA)  

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: 

γεωσκώληκες, βδέλλες 

χαρακτηριστικά: οργανισµοί που το σώµα 

τους είναι αµφίπλευρα συµµετρικό, 

επίµηκες και εµφανίζει µεταµέρεια. Το 

κυκλοφορικό, το πεπτικό, το 

αναπνευστικό και το νευρικό σύστηµα 

είναι καλά αναπτυγµένα. Τα µυικά 

κύτταρα διατάσσονται σε κυκλικές και 

επιµήκεις δεσµίδες. Αναπαράγονται 

αµφιγονικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟΠΟ∆Α (ARTHROPODA)  

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: αράχνες, 

καρκινοειδή, έντοµα 

χαρακτηριστικά: αµφιπλευροσυµµετρικά 

ζώα µε αρθρωτά πόδια και σώµα που 

εµφανίζει µεταµέρεια και καλύπτεται από 

στερεό περίβληµα (εξωσκελετός). Το 

κυκλοφορικό τους σύστηµα είναι ανοιχτό 

και το νευρικό σύστηµα αποτελείται από 

ένα είδος εγκεφάλου και δύο νεύρα 

τοποθετηµένα κάτω από τον πεπτικό 

σωλήνα. Αναπαράγονται αµφιγονικά. 
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ΕΧΙΝΟ∆ΕΡΜΑ 

(ECHINODERMATA)  

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: 

αχινοί, αστερίες, ολοθούρια 

(αγγούρια της θάλασσας) 

χαρακτηριστικά: θαλάσσιοι 

οργανισµοί µε ακτινωτή 

συµµετρία, ασβεστολιθικό 

ενδοσκελετό και σύνθετο νευρικό 

σύστηµα. Αναπαράγονται 

αµφιγονικά. 

 

ΧΟΡ∆ΩΤΑ (CHORDATES) 

 

αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί: ψάρια, 

αµφίβια, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά 

χαρακτηριστικά: Κατά την ανάπτυξη 

των χορδωτών, από το γονιµοποιηµένο 

ωάριο στο ώριµο άτοµο, παρουσιάζεται 

ένας ραχιαίος ερειστικός σχηµατισµός, η 

νωτοχορδή. Στα Σπονδυλόζωα η 

νωτοχορδή µετατρέπεται σε ένα 

σύστηµα χόνδρινων ή οστέινων 

τµηµάτων, τους σπονδύλους. 

Αναπαράγονται αµφιγονικά. 
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Εικόνες: 

κάρτα 1η: http://paleo.cortland.edu/tutorial/Protista/porifera.htm 

κάρτα 2η: http://www.meer.org/hydroidv.jpg 

κάρτα 3η: 

http://lectura.ilce.edu.mx:3000/biblioteca/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/35/im

gs/fig14p82.jpg 

κάρτα 4η: http://www.amnh.org/exhibitions/hall_tour/ spectrum/a197.html 

κάρτα 5η: http://www.scientificillustrator.com/illustration/insect/nematode.html 

κάρτα 6η: http://tolweb.org/ tree?group=Bryozoa&contgroup=Bilateria 

κάρτα 7η (α): http://www.scientificillustrator.com 

κάρτα 7η (β): http://www.inkart.net 

κάρτα 8η: http://www.scientificillustrator.com/art/insects/leech.jpg 

κάρτα 9η: http://www.scientificillustrator.com/illustration/insect/midge.html 

κάρτα 10η: http://www.mbgnet.net/salt/oceans/index.htm 

κάρτα 11η: http://www.scientificillustrator.com/art/amphibian/leopard-frog.jpg 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 

ΚΛΕΙ∆Α ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

 

 

1η κάρτα 

 

 

2η κάρτα 
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3η κάρτα 

 

 

4η κάρτα 
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5η κάρτα 

 

 

6η κάρτα 



 69

Εικόνες: 

κάρτα 1η: 

http://www.infovisual.info/02/img_en/038%20Morphology%20of%20a%20flying%

20insect.jpg 

κάρτα 2η: http://www.ionio.gr/~cs200431/Pelekan.jpg 

κάρτα 3η: http://enrin.grida.no/biodiv/ru/national/moldova/Img/Vidra.jpg 

κάρτα 4η: http://www.frdc.com.au/images/25247001.photo.jpg 

κάρτα 5η: http://4dim-

aridaias.pel.sch.gr/ekpaideusi/fysi/limni/grivadi/grivadi_image/cyprinus_caprio.jpg 

κάρτα 6η: http://museum.gov.ns.ca/mnh/nature/turtles/thumbs/images/62.jpg 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

 

ΚΛΕΙ∆Α ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

 

1. Μπορεί να πετάξει; 

α. αν ναι, πήγαινε στην ερώτηση 2 

β. αν όχι, πήγαινε στην ερώτηση 3 

 

2. Μορφολογικά χαρακτηριστικά: 

α. Το σώµα του εµφανίζει µεταµέρεια, αποτελείται δηλαδή από 

τµήµατα που επαναλαµβάνονται κατά µήκος του επιµήκη άξονα. Τα 

πόδια του είναι αρθρωτά. Αν ναι, είναι έντοµο (1η κάρτα). 

β. Το σώµα του καλύπτεται από φτερά. Τα µπροστινά του άκρα 

έχουν µεταµορφωθεί σε όργανα πτήσης. Αν ναι, είναι πουλί (2η 

κάρτα). 

 

3. Το σώµα του παρουσιάζει ακτινωτή συµµετρία; 

α. αν ναι, είναι εχινόδερµο (4η κάρτα). 

β. αν όχι, πήγαινε στην ερώτηση 4. 

 

4. Το σώµα του καλύπτεται από τρίχωµα σε κάποιο στάδιο 

ανάπτυξής του; 

α. αν ναι, είναι θηλαστικό (3η κάρτα). 

β. αν όχι, πήγαινε στην ερώτηση 5. 

 

5. Το αναπνευστικό του σύστηµα περιλαµβάνει βράγχια; 

α. αν ναι, είναι ψάρι (5η κάρτα). 

β. αν όχι, είναι η θαλάσσια χελώνα (6η κάρτα). 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η  

 

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΖΩΙΚΑ ΕΙ∆Η 

 

Εισαγωγή 

 

"Η ποικιλία των ζωντανών µορφών, τόσο πλούσια που ακόµα δε 

γνωρίζουµε το σύνολό της, είναι το µεγαλύτερο θαύµα του πλανήτη 

µας." - E. O. Wilson 

 

Η βιολογική ποικιλία, η βιοποικιλότητα, αφορά µεταξύ άλλων στην 

ποικιλία των σύγχρονων ειδών. 

 

Καθώς ο ανθρώπινος πληθυσµός παγκόσµια αυξάνεται καταλαµβάνει 

όλο και περισσότερες περιοχές του πλανήτη και εκµεταλλεύεται όλο 

και περισσότερο τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους τους. Η αύξηση 

του πληθυσµού και των ρυθµών κατανάλωσης επηρεάζουν αρνητικά 

τη σύγχρονη βιοποικιλότητα.  

 

Η συνεχής απώλεια ειδών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 

υπερβαίνει πιθανότατα τις µαζικές εξαλείψεις ειδών που σηµειώθηκαν 

στη διάρκεια της ιστορίας της Γης. Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι ποτέ 

στο παρελθόν τόσο πολλά είδη δεν κινδύνεψαν µε εξαφάνιση σε 

τόσο σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα. Μερικοί επιστήµονες 

εκτιµούν ότι κάθε µέρα χάνεται ένα είδος, ρυθµός εκατό φορές 

µεγαλύτερος από αυτόν στο παρελθόν. Η πιο γνωστή περίοδος 

µαζικής εξάλειψης ειδών ολοκληρώθηκε 65 εκατοµµύρια χρόνια 

πριν. Την περίοδο εκείνη εξαφανιζόταν ένα είδος κάθε χίλια µε δέκα 

χιλιάδες χρόνια. 
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Από τα απολιθώµατα γνωρίζουµε ότι χιλιάδες είδη φυτών και ζώων 

εξαφανίστηκαν τα τελευταία δέκα εκατοµµύρια χρόνια. Κατά µέσο 

όρο τα είδη επιβιώνουν για 5-10 εκατοµµύρια χρόνια και στη 

συνέχεια εξαφανίζονται. Ωστόσο η ζωή συνεχίζεται καθώς τη θέση 

τους παίρνουν νέα είδη, εξελικτικοί απόγονοι αυτών που 

εξαφανίζονται, µε κατάλληλες προσαρµογές για επιβίωση στα νέα 

περιβάλλοντα.  

 

Οι µαζικές εξαφανίσεις ειδών στο παρελθόν προκλήθηκαν 

πιθανότατα από έντονες κλιµατικές αλλαγές, την πτώση µετεωριτών 

στη Γη ή τον ανεπιτυχή ανταγωνισµό τους µε άλλα είδη, µε στόχο 

την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων επιβίωσης. Οι σύγχρονες 

ωστόσο απώλειες ειδών προκαλούνται κυρίως από τις ανθρώπινες 

πρακτικές εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων.  

 

Κινδυνεύοντα, εύτρωτα και σπάνια είδη 

 

Η σπανιότητα ενός είδους ή ενός υποείδους εξαρτάται (α) από το 

εύρος της γεωγραφικής του εξάπλωσης, (β) από τον αριθµό των 

ενδιαιτηµάτων που καταλαµβάνει σε µια περιοχή, (γ) από το αν 

υπάρχει σε µικρούς αριθµούς σε όλο το εύρος της γεωγραφικής του 

κατανοµής ή είναι κοινό µόνο σε µερικές περιοχές.  

 

Η IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources, ∆ιεθνής Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης και των 

Φυσικών Πόρων) ορίζει 3 κατηγορίες σπανιότητας. Ως κινδυνεύον 

χαρακτηρίζεται το είδος ή το υποείδος του οποίου ο αριθµός ατόµων 

έχει ελαττωθεί σε κρίσιµο επίπεδο ή του οποίου τα ενδιαιτήµατα 

έχουν µειωθεί τόσο δραστικά ώστε αν συνεχιστούν οι αιτίες που 

προκαλούν αυτή τη µείωση, το είδος να απειλείται σοβαρά από 

εξαφάνιση. Ως εύτρωτο χαρακτηρίζεται το είδος ή το υποείδος που 

µπορεί να γίνει κινδυνεύον στο άµεσο µέλλον γιατί σχεδόν όλοι οι 
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πληθυσµοί του µειώνονται ή έχουν εξαντληθεί και δεν µπορεί να 

εξασφαλιστεί η συνέχισή του. Ως σπάνιο χαρακτηρίζεται το είδος ή 

το υποείδος που βρίσκεται σε κίνδυνο γιατί ο πληθυσµός του είναι 

µικρός και συνήθως περιορισµένος σε µια µικρή γεωγραφική περιοχή 

ή ενδιαίτηµα ή επειδή ο µικρός πληθυσµός διασπείρεται αραιά σε µια 

µεγάλη περιοχή.  

 

Τα είδη που εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες χρήζουν ειδικής 

προστασίας. Όταν οι πληθυσµοί τους µειωθούν σηµαντικά ή 

αποµονωθούν γεωγραφικά, η ανάκαµψή τους είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη και κοστίζει ακριβά. Παράλληλα πολλοί φυτικοί και ζωικοί 

οργανισµοί κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στην ισορροπία του 

οικοσυστήµατος που συνιστούν. Η απώλειά τους θα αλλοίωνε ριζικά 

τα χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων οικοσυστηµάτων και θα 

οδηγούσε σε εξαφάνιση πολλούς ακόµα διαφορετικούς πληθυσµούς. 

 

Γιατί µας αφορά η εξαφάνιση ειδών; 

 

Οι ανθρώπινες κοινωνίες εξαρτώνται από τα φυτά και τα ζώα για την 

εξασφάλιση της τροφής τους, φαρµακευτικών ουσιών, οικοδοµικών 

υλικών, ενέργειας κ.ά. Παράλληλα τα φυσικά οικοσυστήµατα 

καθαρίζουν τον αέρα, φιλτράρουν και αποµακρύνουν από το νερό τις 

τοξικές ουσίες, συµµετέχουν στην ανακύκλωση των θρεπτικών 

στοιχείων, προστατεύουν από τη διάβρωση και τις πληµµύρες και 

ρυθµίζουν το κλίµα.  

 

Ορισµένα οικοσυστήµατα οφείλουν τη σταθερότητά τους στη µεγάλη 

ποικιλία µορφών ζωής που φιλοξενούν. Μια έκταση, για παράδειγµα, 

µε πολλά και διαφορετικά είδη φυτών µπορεί πιθανώς να 

αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα µεγάλες περιόδους ξηρασίας 

συγκρινόµενη µε µια άλλη µε λιγότερα είδη. Η σταθερότητα αυτή, η 

σταθερότητα δηλαδή που προσφέρει συχνά στα οικοσυστήµατα η 
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ποικιλία των ειδών τους, ίσως αποδειχθεί ιδιαίτερα σηµαντική στις 

προβλεπόµενες ραγδαίες κλιµατικές αλλαγές (global warming - το 

φαινόµενο της ανύψωσης της θερµοκρασίας του πλανήτη). 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί κάποια είδη κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο 

στην ισορροπία του οικοσυστήµατος που συνιστούν και η 

αποµάκρυνσή τους µπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές. Ένα 

κλασικό παράδειγµα είναι αυτό της µείωσης των πληθυσµών των 

θαλάσσιων ενυδρίδων στον Ειρηνικό. Οι ενυδρίδες τρώνε αχινούς 

και αυτοί θαλάσσια µακροφύκη. Η συρρίκνωση των πληθυσµών των 

ενυδρίδων επέτρεψε την υπέρµετρη αύξηση των αχινών που 

κατανάλωσαν τα µακροφύκη µε έντονους ρυθµούς. Ψάρια και άλλα 

ζωικά είδη που εξαρτώνται από τα µακροφύκη για την επιβίωσή τους 

εξαφανίστηκαν.  

 

Ανθρώπινες κοινωνίες µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές 

αναγνωρίζουν την ανάγκη διατήρησης της ποικιλίας των ειδών για 

λόγους πέρα από αυτούς που αφορούν στη σταθερότητα των 

οικοσυστηµάτων. Ζωικοί οργανισµοί εµπλέκονται στις θρησκευτικές 

αντιλήψεις και στα ήθη κάποιων λαών. Για πολλούς η αρµονική 

συµβίωση µε τις υπόλοιπες µορφές ζωής αποτελεί ηθικό χρέος. 

Όποια και να είναι η θεώρηση του ζητήµατος, οι περισσότεροι 

άνθρωποι συµφωνούν ότι είναι σηµαντικό να εµποδίσουµε την 

εξαφάνιση ειδών. Ωστόσο οι πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης του 

προβλήµατος δεν είναι κοινώς αποδεκτοί, κυρίως µάλιστα όταν τα 

συµφέροντα ορισµένων επαγγελµατικών οµάδων ανταγωνίζονται τις 

ανάγκες κάποιων ειδών. 

 

Οι ανθρώπινες κοινωνίες συνειδητοποίησαν τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται από την απώλεια ειδών σχετικά πρόσφατα. Αρχικά 

τέθηκαν όρια στην εκµετάλλευση ζωικών ειδών που προσφερόταν 

για κυνήγι. Σχετικά µέτρα λήφθηκαν για παράδειγµα όταν οι 
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πληθυσµοί της φάλαινας µειώθηκαν σηµαντικά λόγω θήρευσης. Στις 

µέρες µας ωστόσο και µε την πρόοδο της επιστηµονικής έρευνας, το 

ενδιαφέρον επεκτείνεται σε είδη που δεν προσφέρουν άµεσα 

οικονοµικά οφέλη στον άνθρωπο, όπως πολλά είδη πτηνών, εντόµων 

κ.ά. 

 

Παράγοντες που επιταχύνουν το ρυθµό εξαφάνισης ειδών 

 

Ανάµεσα στους βασικούς παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τα 

σύγχρονα φυτικά και ζωικά είδη είναι η αλλοίωση των 

χαρακτηριστικών των φυσικών οικοσυστηµάτων, η υποβάθµισή τους 

και η δηµιουργία ασυνέχειας στα όρια τους, η τεχνητή ή τυχαία 

εισαγωγή ξενικών ειδών, η ρύπανση, το κυνήγι και η αιχµαλωσία.  

 

Αλλοίωση οικοσυστηµάτων 

 

Η αλλοίωση των χαρακτηριστικών ενός οικοσυστήµατος αποτελεί το 

σηµαντικότερο παράγοντα που µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια 

πολλών φυσικών πληθυσµών του. Καθώς ο ανθρώπινος πληθυσµός 

παγκόσµια και οι ρυθµοί κατανάλωσης αυξάνονται, οι εκτάσεις 

άγριας ζωής συρρικνώνονται. ∆άση καταστρέφονται για την 

παραγωγή οικοδοµικών υλικών, καυσίµων και χαρτιού. Άλλες 

περιοχές αξιοποιούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εφαρµογές. 

Υγροτοπικές εκτάσεις αποξηραίνονται για την εξασφάλιση 

καλλιεργήσιµης γης, για λόγους υγιεινής κ.ά. Τα φράγµατα 

αποµονώνουν γεωγραφικά υδρόβιους πληθυσµούς και εµποδίζουν τη 

µετανάστευσή τους. 

 

Ακόµα και στις περιπτώσεις όπου η φύση του οικοσυστήµατος δεν 

αλλοιώνεται ριζικά, παρατηρείται συχνά υποβάθµιση και δηµιουργία 

ασυνέχειας στα όρια του εξαιτίας των ανθρώπινων επεµβάσεων. 

Πολλά είδη, ιδιαίτερα τα µεγάλα θηλαστικά, απαιτούν µεγάλες 
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εκτάσεις για να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν. ∆ασικές 

περιοχές και λιβάδια στα οποία παρεµβάλλονται καλλιέργειες, 

οικισµοί, δρόµοι κ.ά. αδυνατούν συχνά να εξασφαλίσουν τις 

απαραίτητες συνθήκες για τη διατήρηση των συγκεκριµένων 

πληθυσµών. Μικροί και γεωγραφικά αποµονωµένοι πληθυσµοί 

χαρακτηρίζονται από µειωµένη γενετική ποικιλία, καθώς οι επιλογές 

τους για µετακίνηση και αναπαραγωγή συρρικνώνονται. Η µειωµένη 

γενετική ποικιλία σ' έναν πληθυσµό είναι συχνά δυσοίωνη για τη 

διαιώνισή του. 

 

Τεχνητή ή τυχαία εισαγωγή ξενικών ειδών  

 

Συχνά οι ανθρώπινες δραστηριότητες συµβάλλουν, σκόπιµα ή µη, 

στην εισαγωγή ξενικών ειδών στα οικοσυστήµατα, διαταράσσοντας 

την ισορροπία τους. Τα εισαγόµενα είδη αναπτύσσουν σε πολλές 

περιπτώσεις ανταγωνιστικές σχέσεις µε τα γηγενή είδη µιας 

περιοχής, µε πιθανό αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του µεγέθους των 

τοπικών πληθυσµών ή και την εξαφάνισή τους από την περιοχή. 

 

Στις µέρες µας οι ανθρώπινες δραστηριότητες εξαπλώνονται σε 

περιοχές που κατά το παρελθόν υπήρξαν δυσπρόσιτες. Τα οδικά 

δίκτυα που κατασκευάζονται ευνοούν τη µετακίνηση ζωικών 

οργανισµών επιτρέποντας την εισβολή τους σε νέα οικοσυστήµατα. 

Πολλά είδη µεταφέρονται µε τα θαλάσσια µέσα συγκοινωνίας. Τα 

πλοία εισάγουν υδρόβιους οργανισµούς σε περιοχές συχνά πολύ 

αποµακρυσµένες από το φυσικό χώρο εξάπλωσής τους.  

 

Οι γεωγραφικά αποµονωµένες περιοχές, όπως για παράδειγµα τα 

νησιά και οι λίµνες, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην εισαγωγή 

ξενικών ειδών καθώς τα τοπικά είδη δε διαθέτουν δυνατότητες 

διαφυγής όταν οι συνθήκες γίνουν απαγορευτικές για την επιβίωσή 

τους. 
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Ρύπανση 

 

Η ρύπανση συµβάλλει σηµαντικά στην υποβάθµιση των 

οικοσυστηµάτων. Λιπάσµατα και εντοµοκτόνα από γεωργικές 

εφαρµογές, βιοµηχανικά και αστικά απόβλητα που καταλήγουν 

ακατέργαστα στα ποτάµια, στις λίµνες και στις θάλασσες ρυπαίνουν 

το νερό. Υδρόβιοι οργανισµοί που ζουν σε θαλάσσια περιβάλλοντα ή 

σε γλυκά νερά (ψάρια, αµφίβια, θηλαστικά, ασπόνδυλα κ.ά) σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής τους ή σε κάποια στάδια της ανάπτυξής τους, 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη ρύπανση του νερού.  

 

Τα θαλάσσια µέσα συγκοινωνίας υποβαθµίζουν την ποιότητα του 

νερού. Ατυχήµατα σε πετρελαιοφόρα προκαλούν το θάνατο πολλών 

οργανισµών. Στο πέρασµα του χρόνου το αθροιστικό αποτέλεσµα 

µικρότερων διαρροών δηµιουργεί επίσης σοβαρά προβλήµατα στην 

επιβίωση πολλών πληθυσµών. 

 

Η ρύπανση δεν αφορά µόνο στο νερό. Οι βιοµηχανίες και τα µέσα 

µεταφοράς εµπλουτίζουν την ατµόσφαιρα µε χηµικές ενώσεις που µε 

τη βροχή καταλήγουν στο έδαφος και συµβάλλουν στην υποβάθµιση 

της ποιότητάς του. Η όξινη βροχή διαβρώνει τα πετρώµατα και 

εξασθενεί ή αποτρέπει την ανάπτυξη πολλών φυτών µειώνοντας 

παράλληλα τη διαθέσιµη τροφή για τους φυτοφάγους οργανισµούς. 

 

Τα εντοµοκτόνα που χρησιµοποιούνται ευρύτατα στις σύγχρονες 

καλλιέργειες ανιχνεύονται σε οργανισµούς φυτοφάγων ειδών καθώς 

και σε αυτούς που τρέφονται µε τα συγκεκριµένα φυτοφάγα είδη. Η 

συσσώρευση µέσω τροφικής αλυσίδας τοξικών χηµικών ουσιών στον 

οργανισµό ενός είδους (βιοσυσσώρευση, βιολογική µεγέθυνση) 

δυσχεραίνει συχνά την επιβίωσή του και εµποδίζει την αναπαραγωγή 

του. 
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Κυνήγι και αιχµαλωσία 

 

Η µείωση στους πληθυσµούς πολλών ζωικών ειδών αποδίδεται 

επίσης στο κυνήγι και στην αιχµαλωσία τους. Οι άνθρωποι 

σκοτώνουν κάποια είδη για τροφή, για τη γούνα τους, το φτέρωµά 

τους, για την παραγωγή φαρµακευτικών ουσιών, για ποικίλες 

κατασκευές κ.ά. Η ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών συνδέεται 

µε την αύξηση στην κατανάλωση και στην οικονοµική εκµετάλλευση 

γενικότερα των ζωικών προϊόντων. Το εµπόριο ζωικών ειδών και των 

προϊόντων τους σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας που θέτει σε κίνδυνο την άγρια ζωή. Παράλληλα κάποιοι 

ζωικοί οργανισµοί θανατώνονται µε στόχο να προφυλαχθούν τα 

κτηνοτροφικά είδη ή ακόµα και για αναψυχή. Τέλος ορισµένα ζωικά 

είδη αιχµαλωτίζονται για να χρησιµοποιηθούν σε ιατρικά πειράµατα 

και κάποια άλλα µετατρέπονται σε κατοικίδια.  

 

Άλλοι παράγοντες που επιταχύνουν το ρυθµό εξαφάνισης ειδών 

 

Οι προβλεπόµενες κλιµατικές αλλαγές, το φαινόµενο της σταδιακής 

ανύψωσης της θερµοκρασίας σε παγκόσµιο επίπεδο και η εξασθένιση 

της στοιβάδας του όζοντος επηρεάζουν αναµφισβήτητα πολλές από 

τις σύγχρονες µορφές ζωής. Φαινόµενα όπως οι επιδηµίες, που 

µπορούν να χαρακτηριστούν ως φυσικά και δεν απειλούν συνήθως 

την ισορροπία των οικοσυστηµάτων µακροπρόθεσµα, µπορούν να 

οδηγήσουν σε εξαφάνιση πληθυσµούς ειδών εξασθενηµένων και 

συρρικνωµένων εξαιτίας άλλων επιβαρυντικών παραγόντων.  

 

Συµπερασµατικά, δεν έχουµε ακόµα κατανοήσει πλήρως όλους 

εκείνους τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη διατήρηση των 

ειδών. Αναµφίβολα όµως πολλές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

οξύνουν το πρόβληµα. 
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Είδη που κινδυνεύουν περισσότερο από εξαφάνιση 

 

Ανάµεσα στα ζωικά είδη που κινδυνεύουν περισσότερο είναι: 

- µεγάλοι φυτοφάγοι οργανισµοί που απαιτούν εκτενείς και πολύ 

παραγωγικές περιοχές για την κάλυψη των τροφικών τους αναγκών 

(ελέφαντες, γορίλες κ.ά.) 

- ζωικά είδη µε εξειδικευµένες τροφικές προτιµήσεις (π.χ. τα γιγάντια 

πάντα της δυτικής Κίνας εξαρτώνται άµεσα για τη διατροφή τους από 

τα δάση µπαµπού) 

- µικροί πληθυσµοί κορυφαίων καταναλωτών, σαρκοφάγων ειδών 

(λύκοι, τίγρεις κ.ά.) που κινδυνεύουν από την εξάντληση της τροφής 

τους 

- είδη που σε σταθερό περιβάλλον ζουν πολλά χρόνια, 

αναπαράγονται µε αργούς ρυθµούς και η ανάκαµψη των πληθυσµών 

τους σε ένα ασφαλές µέγεθος απαιτεί µακρά χρονικά διαστήµατα 

(µπλε φάλαινες, ρινόκεροι κ.ά.) 

- είδη που ζουν σε νησιά ή σε άλλες γεωγραφικά αποµονωµένες 

περιοχές (π.χ. λίµνες) και στα φυσικά τους οικοσυστήµατα, σε 

αντίθεση µε τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται από τις 

ανθρώπινες επιδράσεις, απουσιάζουν οι πιθανοί θηρευτές τους ή 

άλλα ανταγωνιστικά είδη (χελώνες των νησιών Γκαλαπάγκος, 

λεµούρια της Μαδαγασκάρης, χήνες της Χαβάης κ.ά.).  

 

Πρακτικές διαχείρισης της βιοποικιλότητας στην κατεύθυνση της 

βιώσιµης ανάπτυξης 

 

Η διατήρηση της βιολογικής ποικιλίας και η µείωση του ρυθµού 

εξαφάνισης των ειδών απαιτεί τη συνεργασία ατόµων από πολλούς 

και διαφορετικούς επαγγελµατικούς χώρους (οικολόγων, γενετιστών, 

διαχειριστών φυσικών πόρων, οικονοµολόγων, εκπαιδευτικών, 

νοµικών, πολιτικών κ.ά.). Η ορθολογική διαχείριση των 

οικοσυστηµάτων εµπεριέχει συχνά συµβιβασµούς ανάµεσα στις 



 80

πρακτικές που εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητά τους και στα 

µεσοπρόθεσµα οφέλη που προκύπτουν για τον άνθρωπο από την 

εκµετάλλευσή τους. Στις µέρες µας υπάρχει ανάγκη για άµεση λήψη 

σχετικών αποφάσεων και υιοθέτηση λειτουργικών πρακτικών. Σε 

πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση στην εφαρµογή τους έχει 

καταστροφικές και µη αναστρέψιµες συνέπειες. 

 

Ορισµένες λειτουργικές διαχειριστικές πρακτικές 

 

- Σε πολλά κράτη σε όλο τον κόσµο έχει κατοχυρωθεί νοµικά η 

προστασία συγκεκριµένων περιοχών µε στόχο τη διατήρηση των 

οικοσυστηµάτων που περιλαµβάνουν και κατ' επέκταση των ειδών 

που φιλοξενούν (προστατευόµενες περιοχές). 

- Απαραίτητος είναι ο έλεγχος στην εµπορική εκµετάλλευση των 

προϊόντων άγριας ζωής. 

- Κρίνεται σκόπιµη η ανάπτυξη σε συνθήκες αιχµαλωσίας ειδών που 

κινδυνεύουν άµεσα από εξαφάνιση επειδή το µέγεθος των 

πληθυσµών τους ή η γενετική τους ποικιλότητα έχει µειωθεί 

σηµαντικά. 

- Κρίνεται επίσης σκόπιµη η υιοθέτηση πρακτικών παραγωγής 

(γεωργία, κτηνοτροφία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.) και 

κατανάλωσης (µείωση του ρυθµού κατανάλωσης στις αναπτυγµένες 

κοινωνίες, ανακύκλωση κ.ά.) που δε ρυπαίνουν και δεν 

υπονοµεύουν γενικότερα τη βιωσιµότητα των οικοσυστηµάτων. 

- Παράλληλα µε τη θέσπιση σχετικών νοµοθεσιών, απαραίτητη είναι 

η ευαισθητοποίηση των σύγχρονων κοινωνιών σε θέµατα βιώσιµης 

ανάπτυξης, η καθιέρωση δηλαδή σε παγκόσµια κλίµακα µιας 

ουσιαστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  
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Μερικές επιπλέον σκέψεις 

 

- Η διάσωση όλων των σύγχρονων ειδών του πλανήτη αποτελεί 

µάλλον ουτοπία. Υπάρχουν κάποια είδη στα οποία θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα; Βάσει ποιων κριτηρίων είναι σκόπιµο να γίνεται η 

συγκεκριµένη επιλογή; 

- Είναι προτιµότερο να επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας στην 

προστασία ορισµένων απειλούµενων ειδών ή να διασφαλίσουµε τη 

βιωσιµότητα των οικοσυστηµάτων όπου συναντώνται; 

 

∆ραστηριότητα 

 

Απευθύνεται: σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου 

 

Στόχοι:  

- να αντιληφθούν οι µαθητές την αξία της διατήρησης της 

σύγχρονης ποικιλίας των ειδών, τις αιτίες που προκαλούν τη 

συρρίκνωσή της και τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η 

συγκεκριµένη απώλεια.  

- να προσεγγίσουν θεωρητικά τις εφαρµοζόµενες διαχειριστικές 

πρακτικές που στοχεύουν στη διατήρηση της ποικιλότητας των ειδών 

µιας περιοχής. 

- να εξοικειωθούν µε όρους όπως: κινδυνεύοντα, εύτρωτα, σπάνια 

και ενδηµικά είδη 

- να ενηµερωθούν και να διερευνήσουν τους παράγοντες που 

απειλούν τους φυσικούς πληθυσµούς µιας συγκεκριµένης 

γεωγραφικής περιοχής (της περιοχής που επισκέπτονται οι µαθητές) 

και να προτείνουν εφικτές λύσεις που θα συνέβαλλαν στη διατήρησή 

τους. 

- να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους και να αναπτύξουν 

ερευνητικές δραστηριότητες 
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- να κοινωνικοποιηθούν µε τη συµµετοχή τους σε οµαδικές 

εργασίες 

 

Απαιτούµενα µέσα και υλικά: 

- µαγνητόφωνα 

- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  

 

Περιγραφή της δραστηριότητας: 

 

Α’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 1-2 ώρες 

 

- Οι µαθητές ενηµερώνονται για τα ενδηµικά, τα σπάνια και τα 

απειλούµενα είδη του τόπου που επισκέπτονται και της ευρύτερης 

περιοχής.  

- Στη συνέχεια χωρίζονται σε οµάδες των 5-6 ατόµων και κάθε 

οµάδα αναλαµβάνει να συλλέξει πληροφορίες για ένα ζωικό είδος της 

περιοχής που παρουσιάζει κάποιο από τα χαρακτηριστικά που 

προαναφέρθηκαν (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1). Στην άντληση 

πληροφοριών µπορούν να αξιοποιηθούν ποικίλες πηγές: 

εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά, το διαδίκτυο, 

συνεντεύξεις από ειδικούς επιστήµονες και κατοίκους της περιοχής 

σας, βιντεοταινίες κ.ά.  

- Κάθε οµάδα µαθητών αναλαµβάνει να γράψει ένα άρθρο για τις 

απειλές και τους αποδοτικούς τρόπους προστασίας του είδους που 

επέλεξε. Το συγκεκριµένο υλικό µπορεί να δηµοσιευτεί στην 

εφηµερίδα του σχολείου ή ακόµα και σε κάποια τοπική εφηµερίδα 

της περιοχής. 
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Β’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 1-2 ώρες 

 

- Κάθε οµάδα παρουσιάζει τα στοιχεία που συγκέντρωσε στις 

υπόλοιπες, στο σύνολο της σχολικής κοινότητας ή και στην τοπική 

κοινωνία. Σκόπιµο είναι οι παρουσιάσεις να εµπλουτιστούν µε 

φωτογραφίες, σκίτσα, θεατρικά δρώµενα, βιντεοταινίες, 

ηχογραφηµένες συνεντεύξεις, διαγράµµατα που προκύπτουν από 

επεξεργασία σχετικών αριθµητικών δεδοµένων κ.ά. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η 

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΖΩΙΚΑ ΕΙ∆Η 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

Εµπειρική ονοµασία είδους: 

Επιστηµονική ονοµασία είδους: 

 

Πού ζει; Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά της περιοχής όπου 

συναντάται. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Είναι ενδηµικό είδος, είδος δηλαδή µε συγκεκριµένη τοπική 

προέλευση και περιορισµένη γεωγραφική εξάπλωση; 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Χαρακτηριστικά: 

α) µορφολογικά – ανατοµικά (µέγεθος και σχήµα σώµατος, 

χρωµατισµός, τρόπος µετακίνησης κ.ά.) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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β) φυσιολογικά (τρόπος και εποχή αναπαραγωγής, αριθµός 

απογόνων, µέσος όρος ζωής κ.ά.) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

γ) συµπεριφοράς (τροφικές συνήθειες, µηχανισµοί άµυνας, 

µεταναστευτικές κινήσεις κ.ά.) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Αναφερθείτε στην πιθανή προσαρµοστική αξία ορισµένων 

χαρακτηριστικών του οργανισµού. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Υπάρχουν επιστηµονικά δεδοµένα για τη βιολογική εξέλιξη του 

είδους;  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Με ποιους οργανισµούς συµβιώνει; Αναφερθείτε στη σύνθεση της 

βιοκοινότητας του οργανισµού. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Η εκµετάλλευσή του παρουσιάζει κάποιο άµεσο οικονοµικό 

ενδιαφέρον για τον άνθρωπο; 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Γνωρίζετε ιστορίες, λαϊκές παραδόσεις ή µύθους που σχετίζονται µε 

το συγκεκριµένο είδος; 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ποιοι παράγοντες απειλούν την επιβίωσή του; Ποιοι από αυτούς 

µπορούν να θεωρηθούν φυσικοί και ποιοι ανθρωπογενείς; 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Υπάρχουν έγκυρα δεδοµένα για το µέγεθος του πληθυσµού του 

σήµερα και στο παρελθόν; 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Γνωρίζετε αν η περιοχή και το εύρος εξάπλωσής του έχει 

διαφοροποιηθεί σε σχέση µε το παρελθόν; 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ποιες είναι οι συνέπειες από την πιθανή συρρίκνωση του πληθυσµού 

του; Τι θα προκαλούσε η οριστική εξαφάνισή του από την περιοχή; 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν για την προστασία του 

συγκεκριµένου πληθυσµού; Γίνονται ήδη βήµατα προς αυτήν την 

κατεύθυνση; Εµπλέκονται σε ανάλογα προγράµµατα κάποιοι 

κυβερνητικοί ή µη κυβερνητικοί φορείς; 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ (Bird watching) 

 

Εισαγωγή 

 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας αποτελεί η 

παρατήρηση των πουλιών στην περιοχή που επισκέπτεται 

περιβαλλοντική οµάδα. Η παρατήρηση των πουλιών είναι µια 

δραστηριότητα που προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών και δίνει 

την ευκαιρία ανάδειξης του ρόλου των πουλιών στα τροφικά 

πλέγµατα. Άλλωστε τα πουλιά αποτελούν βασικό δείκτη για τη 

βιοποικιλότητα και την ποιότητα των οικοσυστηµάτων µιας περιοχής. 

 

Η δραστηριότητα ενδείκνυται για οµάδες που επισκέπτονται περιοχές 

της χώρας µε υγρότοπους, αλλά µπορεί να υλοποιηθεί και σε δασικές 

περιοχές. 

 

∆ραστηριότητα 

 

Απευθύνεται: σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου 

 

Στόχοι:  

- γνωριµία µε το βιότοπο και παρατήρηση της συµπεριφοράς των 

πουλιών 

- ανάδειξη της ανάγκης προστασίας της ορνιθοπανίδας της 

περιοχής και ιδιαίτερα των σπάνιων ειδών 

- ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, καταγραφής και ταξινόµησης 

- αναγνώριση προσαρµογών και συνειδητοποίηση της αξίας τους 

για την επιβίωση των οργανισµών και τη διατήρηση των πληθυσµών 

τους 
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Απαιτούµενα µέσα και υλικά:  

- οδηγοί πεδίου για αναγνώριση πουλιών (ένας για κάθε οµάδα 

µαθητών). Προτείνεται ο οδηγός της Ελληνικής Ορνιθολογικής 

Εταιρίας (εικόνα 1). 

- µπλοκ σηµειώσεων  

- κιάλια (ένα ή περισσότερα ζευγάρια για την κάθε οµάδα) 

- τηλεσκόπιο (εφόσον είναι διαθέσιµο) 

- φωτογραφικές µηχανές 

- χαρτί διαστάσεων 2Χ4 µέτρα 

- µαρκαδόροι, µπογιές 

- πολλαπλά αντίτυπα του ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

 

 

Εικόνα 1: Ο προτεινόµενος οδηγός αναγνώρισης πουλιών της Ελληνικής 

Ορνιθολογικής Εταιρίας 
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Περιγραφή της δραστηριότητας 

 

Η δραστηριότητα µπορεί να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε σηµείο 

προσφέρει οπτική επαφή µε την υπό µελέτη περιοχή έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η παρατήρηση των πουλιών. 

 

Α’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2-3 ώρες  

 

- Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες (4-5 ατόµων) και κάθε οµάδα 

παραλαµβάνει το απαραίτητο υλικό (οδηγό αναγνώρισης πουλιών, 

κιάλια, µπλοκ σηµειώσεων, πολλαπλά αντίτυπα του φύλλου 

εργασίας).  

- Οι εκπαιδευτικοί επισηµαίνουν την ανάγκη της µη ενόχλησης των 

πουλιών και εξηγούν τους λόγους που την επιβάλλουν.  

- Επιλέγεται ο κατάλληλος χώρος ή και η κατάλληλη διαδροµή και 

ξεκινά η παρατήρηση. Απαιτείται υποµονή, επιµονή και ησυχία από 

µέρους των µαθητών. Οι µαθητές καταγράφουν κάθε είδος πουλιού 

που αναγνωρίζουν στην περιοχή και προσπαθούν να διακρίνουν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Παράλληλα οι µαθητές φροντίζουν να 

φωτογραφίσουν τα είδη των πουλιών που παρατηρούν. (Ακριβείς 

οδηγίες για την αναγνώριση των πουλιών µπορούν να αντληθούν 

από το δικτυακό τόπο: http://www.ornithologiki.gr/gr/lib/grfpara.htm.) 

- Τα στοιχεία που µπορούν να καταγραφούν κατά την εργασία στο 

πεδίο είναι: όνοµα οµάδας, ηµεροµηνία και ώρα παρατήρησης, 

τοποθεσία παρατήρησης, καιρικές συνθήκες την ώρα της 

παρατήρησης, είδος και αριθµός ατόµων του είδους, συµπεριφορά 

(π.χ. τρόπος πετάγµατος, δραστηριότητα που ασκεί το πουλί στη 

φάση παρατήρησης κ.λπ.). Οι µαθητές σκιτσάρουν ή φωτογραφίζουν 

το είδος που παρατηρούν (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1). 

- Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας στο πεδίο, κάθε οµάδα 

αναζητά σε βιβλία ή και το διαδίκτυο πληροφορίες για τα είδη των 
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πουλιών που κατέγραψε (χρήσιµες αναφορές υπάρχουν στο 

δικτυακό τόπο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, 

www.ornithologiki.gr). 

- Οι µαθητές καταγράφουν τις ιδιαιτερότητες και τις προσαρµογές 

που εµφανίζει κάθε είδος και δηµιουργούν σε H/Y µια παρουσίαση 

PowerPoint ενθέτοντας αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και ήχους. 

- Σε ολοµέλεια παρουσιάζονται οι εργασίες των παιδιών και 

προκαλείται συζήτηση από τον εκπαιδευτικό για το ρόλο του κάθε 

είδους πουλιού στο υπό µελέτη οικοσύστηµα. 

 

Β’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2-3 ώρες  

 

- Αντλούνται από βιβλία ή και το διαδίκτυο όσο το δυνατόν 

περισσότερα στοιχεία για την υπό µελέτη περιοχή µε στόχο την 

πιστότερη αναπαράσταση του φυσικού της περιβάλλοντος. Με βάση 

τα στοιχεία που έχουν βρει και συλλέξει οι µαθητές, επιχειρείται η 

αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος της υπό µελέτη 

περιοχής. Οι µαθητές στερεώνουν σε ελεύθερο τοίχο της τάξης τους 

χαρτί µε διαστάσεις 2Χ4 µέτρα και αξιοποιώντας χρώµατα και 

οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο υλικό αναπαριστούν το οικοσύστηµα 

που επισκέφθηκαν.  

- Μετά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης προκαλείται συζήτηση 

για τις σχέσεις, τροφικές και άλλου είδους, που διαπιστώνονται 

ανάµεσα στα είδη των πουλιών που αναγνωρίστηκαν και τα υπόλοιπα 

βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήµατος.   

 

Εικόνα 1: http://www.ornithologiki.gr/images/dt/L_collins_guide_front.jpg 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ (Bird watching) 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

Όνοµα οµάδας: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(θέση φωτογραφίας ή σκίτσου) 

Εµπειρική ονοµασία είδους: 

Επιστηµονική ονοµασία είδους: 

 

Ηµεροµηνία φωτογράφησης: _______________________________ 

Ώρα φωτογράφησης: _____________________________________ 

Περιοχή φωτογράφησης: _________________________________ 

Καιρικές συνθήκες: ______________________________________ 

Αριθµός ατόµων που παρατηρήθηκαν: 

______________________________________________________ 

Παρατηρήσεις σχετικές µε τη συµπεριφορά του είδους: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η  

 

Η ΖΩΗ ΣΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΩΝ 

ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Εισαγωγή 

 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας αποτελεί η 

προσέγγιση µορφών ζωής που έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στα 

οικοσυστήµατα που συνιστούν και συνήθως περνούν απαρατήρητες 

από τον άνθρωπο. Οι συγκεκριµένοι οργανισµοί συµµετέχουν στην 

αποικοδόµηση της νεκρής οργανικής ύλης. 

 

Για την προσέγγιση της λειτουργίας της αποικοδόµησης, επιλέγεται η 

µελέτη πεσµένων κορµών που βρίσκονται σε φάση αποσύνθεσης. 

Εύλογα, η άµεση παρατήρηση µικροοργανισµών (βακτηρίων και 

ορισµένων µυκήτων) που συµµετέχουν στην αποικοδόµηση της 

νεκρής οργανικής ύλης δεν είναι εφικτή.  

 

Η δραστηριότητα ενδείκνυται για µαθητικές οµάδες που 

επισκέπτονται δασικές περιοχές. 

 

Στόχοι:  

- η κατανόηση της ποικιλίας των µορφών ζωής. 

- η κατανόηση της αξίας των αποικοδοµητών και της λειτουργίας 

που επιτελούν. 

- η αντίληψη των ποικίλων χώρων ζωής που υπάρχουν στα δασικά 

οικοσυστήµατα. 

- η ανάπτυξη δεξιοτήτων καταγραφής και ταξινόµησης 

- ικανοποίηση της επιθυµίας για ανακάλυψη 
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Απαιτούµενα µέσα και υλικά: 

- πλαστικά µπουκαλάκια για τη συλλογή οργανισµών, δισκία Πετρί, 

πινέλα, λαβίδες 

- οδηγοί αναγνώρισης εντόµων και άλλων ασπόνδυλων 

- µολύβια, µπλοκ σηµειώσεων και µπλοκ ζωγραφικής 

- µεγεθυντικοί φακοί 

- φωτογραφικές µηχανές. 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας: 

 

Α’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 1-2 ώρες 

 

- Σε δασικό χώρο της περιοχής που επισκεπτόµαστε, αναζητούµε 

πεσµένους κορµούς που βρίσκονται σε φάση αποικοδόµησης. Είναι 

σκόπιµο να εντοπιστούν πεσµένοι κορµοί σε διαφορετικές φάσεις 

αποικοδόµησης (παλιότεροι και νεότεροι).  

- Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες 4-5 ατόµων και προσπαθούν να 

διακρίνουν διαφορετικούς οργανισµούς και τη δραστηριότητά τους 

στους πεσµένους κορµούς. Χρειάζεται υποµονή, επιµονή και 

φαντασία.  

Παρατηρούν µε προσοχή τον πεσµένο κορµό και εξετάζουν όλες τις 

πλευρές του. Σκαλίζουν διάφορα σηµεία του, όπου θεωρούν ότι 

µπορούν να βρουν µικροοργανισµούς. Όσα από τα ζώα είναι γνωστά 

τα καταγράφουν και σηµειώνουν το σηµείο (τη θέση) του κορµού 

που τα παρατήρησαν. Τα ζώα που δεν µπορούν να αναγνωριστούν 

άµεσα συλλέγονται µε στόχο την αναγνώρισή τους σε ένα επόµενο 

στάδιο της δραστηριότητας. ∆εν είναι απαραίτητη η αναγνώριση των 

οργανισµών σε επίπεδο είδους. Αρκεί η προσπάθεια κατάταξής τους 

σε ευρύτερες ταξινοµικές οµάδες (κολεόπτερα, ισόποδα, αράχνες, 

κολέµβολα κ.λπ.) 
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- Οι µαθητές ζωγραφίζουν τον πεσµένο κορµό µε όση ακρίβεια είναι 

δυνατή και το φωτογραφίζουν.  

 

Β’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 1-2 ώρες 

- Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας στο πεδίο, οι οµάδες των 

µαθητών ταξινοµούν το σύνολο των δειγµάτων που συνέλεξαν. Για 

την ταξινόµηση αξιοποιούνται οι αντίστοιχοι οδηγοί, σχετικές 

αναφορές στο διαδίκτυο και στερεοσκόπια, εφόσον είναι διαθέσιµα. 

- Κάθε οµάδα δηµιουργεί καταλόγους µε τα ευρήµατά της και 

διαµορφώνει µια παρουσίαση για την ενηµέρωση των υπόλοιπων 

οµάδων. 

- Σε ολοµέλεια προκαλείται συζήτηση για την αξία της 

αποικοδόµησης στα φυσικά οικοσυστήµατα και τη συµβολή των 

ποικίλων ζωικών µορφών στη συγκεκριµένη διαδικασία. 

- Γίνεται συζήτηση για τα ευρήµατα των διαφορετικών οµάδων και 

συγκρίνονται δείγµατα από πεσµένους κορµούς διαφορετικής ηλικίας 

(παλιότερους και νεότερους). Τονίζεται η διαφορετικότητα των ειδών 

σε σχέση µε το χρόνο παραµονής του πεσµένου κορµού στο έδαφος. 

- Αξιοποιώντας το σύνολο των ευρηµάτων των µαθητών 

σχεδιάζεται ένας αντιπροσωπευτικός πεσµένος κορµός και οι ποικίλες 

µορφές ζωής που συµβάλλουν στην αποικοδόµηση του. Οι 

οργανισµοί σχεδιάζονται στις θέσεις όπου παρατηρήθηκαν (επιφάνεια 

του κορµού, εσωτερικά σηµεία κ.λπ.). Η τελική δηµιουργία 

αναρτάται στην τάξη ή στο χώρο που έχει καθοριστεί στο σχολείο για 

την επίδειξη των δραστηριοτήτων της περιβαλλοντικής οµάδας.  
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7η  

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Εισαγωγή 

 

Η έννοια της βιοκοινότητας 

 

Ο όρος βιοκοινότητα αφορά στο σύνολο των πληθυσµών 

διαφορετικών ειδών που ζουν, µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, σε 

µια περιοχή. Τα όρια των βιοκοινοτήτων είναι πάντα σχετικά και ο 

ορισµός τους υποκειµενικός.  

 

Περπατώντας µέσα σε ένα δάσος µπορείτε να παρατηρήσετε τη 

βιοκοινότητα που υποστηρίζει η περιοχή. 

 

Παρατηρώντας ένα µόνο δέντρο του δάσους, µπορείτε να µιλήσετε 

για τη βιοκοινότητα που συναντάται στην επιφάνειά του. 

 

Παρατηρώντας ένα µόνο κλαδί του δέντρου, µπορείτε επίσης να 

περιγράψετε τη βιοκοινότητά του.  

 

Πάνω στο κλαδί είναι πιθανό να συναντήσετε ένα σκαθάρι. Αν είστε 

πολύ παρατηρητικοί ίσως να βρείτε λειχήνες στην πλάτη του 

σκαθαριού. Αν κοιτάξετε µε ένα µεγεθυντικό φακό, ή καλύτερα µε 

ένα στερεοσκόπιο, µέσα στους λειχήνες θα συναντήσετε πιθανώς 

µικροσκοπικά αρθρόποδα. 

 

Αν µπορούσατε να «επισκεφθείτε» το στοµάχι του σκαθαριού, θα 

παρατηρούσατε πολυάριθµα βακτήρια διαφορετικών ειδών που 
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συµβιώνουν µε το σκαθάρι και το βοηθούν στην πέψη της τροφής 

του. Η συγκεκριµένη βιοκοινότητα αποτελείται και από πρωτόζωα, 

µονοκύτταρες µορφές ζωής µε µέγεθος µεγαλύτερο από αυτό των 

βακτηρίων.  

 

Στο εσωτερικό των πρωτόζωων ζουν επίσης βακτήρια. Είναι µια 

ξεχωριστή βιοκοινότητα στο εσωτερικό του κάθε πρωτόζωου µέσα 

στην ευρύτερη βιοκοινότητα του πεπτικού συστήµατος του 

σκαθαριού, µέσα στην ευρύτερη βιοκοινότητα του σκαθαριού, µέσα 

στην ευρύτερη βιοκοινότητα που συναντήσατε στο κλαδί ενός 

δέντρου, µέσα στην ευρύτερη βιοκοινότητα του δέντρου, µέσα στην 

ευρύτερη βιοκοινότητα του δάσους...  

 
Σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάµεσα στους οργανισµούς µιας 

βιοκοινότητας 

 

Οι τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στους οργανισµούς 

αποτελούν ίσως το πιο εύληπτο παράδειγµα των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης που τους διακρίνει. Παράλληλα ποικίλες άλλες 

σχέσεις συνεργασίας ανάµεσα στους οργανισµούς µπορούν εύκολα 

να εντοπιστούν σε όλα τα οικοσυστήµατα.  

 

Τροφικές αλυσίδες – Τροφικά δίκτυα – Τροφικές πυραµίδες  

 

Με τη φωτοσύνθεση τα φυτά (παραγωγοί) αξιοποιούν τη φωτεινή 

ενέργεια του ήλιου για τη σύνθεση της τροφής τους. Οι ζωικοί 

οργανισµοί (καταναλωτές) εκµεταλλεύονται την ενέργεια που 

βρίσκεται αποθηκευµένη στα φυτά, είτε άµεσα (φυτοφάγοι 

οργανισµοί) είτε έµµεσα (σαρκοφάγοι οργανισµοί). Οι αποικοδοµητές 

διασπούν τη νεκρή οργανική ύλη και απελευθερώνουν στο 

περιβάλλον τους ουσίες που χρησιµοποιούν τα φυτά κατά την 

ανάπτυξή τους.  
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Οι τροφικές αλυσίδες και τα τροφικά δίκτυα περιγράφουν τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται ανάµεσα στα βιοτικά στοιχεία 

ενός οικοσυστήµατος. Οι τροφικές αλυσίδες απεικονίζουν τη 

µεταφορά ενέργειας (τροφών) από τα φυτά (παραγωγούς) στους 

φυτοφάγους οργανισµούς (καταναλωτές 1ης τάξης) και από αυτούς 

στους σαρκοφάγους οργανισµούς (καταναλωτές 2ης, 3ης κ.ο.κ. 

τάξης) – εικόνα 1.  

 

 

Εικόνα 1: Τροφικές αλυσίδες. Α. Χερσαία οικοσυστήµατα Β. Θαλάσσια 

οικοσυστήµατα  
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Στα φυσικά οικοσυστήµατα οι τροφικές σχέσεις που αναπτύσσει ένας 

οργανισµός µε άλλους οργανισµούς του περιβάλλοντός τους είναι 

πολύπλοκες και η απεικόνισή τους µε τις τροφικές αλυσίδες ελλιπής. 

Για παράδειγµα τα ποντίκια τρέφονται από καρπούς που αποτελούν 

όµως τροφή και για το σκίουρο. Κάποια φυτά και οι σκίουροι 

αποτελούν τροφή για τις αρκούδες. Όλοι οι οργανισµοί που 

αναφέρονται στο παράδειγµα, όταν πεθάνουν αποικοδοµούνται από 

µικροοργανισµούς. Τα τροφικά δίκτυα περιγράφουν πιο 

ολοκληρωµένα την πολυπλοκότητα αυτών των σχέσεων. 

Μελετώντας ένα τροφικό δίκτυο γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η 

αποµάκρυνση, η εξαφάνιση ή και η συρρίκνωση του µεγέθους ενός 

πληθυσµού επηρεάζει αρνητικά πολλούς άλλους συνήθως 

πληθυσµούς της βιοκοινότητας (εικόνα 2). 

 

 

 

Εικόνα 2: Απλοποιηµένη σχηµατική απεικόνιση του τροφικού δικτύου ενός 

υγρότοπου 
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Η µεταφορά ενέργειας ανάµεσα στους οργανισµούς µιας περιοχής 

απεικονίζεται πιο ολοκληρωµένα, µε περισσότερες ενδείξεις για τα 

ποσά ενέργειας που µεταφέρονται, µε τις τροφικές πυραµίδες. Στις 

τροφικές πυραµίδες οι οργανισµοί οµαδοποιούνται σε τροφικά 

επίπεδα και όσο πιο χαµηλά στην πυραµίδα βρίσκεται ένα τροφικό 

επίπεδο τόσο περισσότερη ενέργεια είναι διαθέσιµη για τους 

οργανισµούς που το συνιστούν. Για παράδειγµα, η ενέργεια που 

εξασφαλίζουν τα ποντίκια καταναλώνοντας καρπούς δε µεταφέρεται 

αυτούσια στις νυφίτσες, αλλά ένα µικρό µόνο µέρος της. Μερικά 

τµήµατα της τροφής δεν µπορούν να αφοµοιωθούν από τους 

καταναλωτές τους και αποβάλλονται στο περιβάλλον τους. Τα 

τµήµατα αυτά ωστόσο και για όσο διάστηµα ο οργανισµός είναι 

ζωντανός, απαιτούν ενέργεια για να αναπτυχθούν και να 

συντηρηθούν. Κατά συνέπεια χρειάζονται πολλά ποντίκια για να 

επιβιώσει µια νυφίτσα και πολλές νυφίτσες για να τραφεί ένα γεράκι 

(εικόνα 3).  

 

 

 

Εικόνα 3: Απλοποιηµένη σχηµατική απεικόνιση τροφικής πυραµίδας 
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Συµβιωτικές σχέσεις ανάµεσα στους οργανισµούς µιας βιοκοινότητας 

 

- Στην επιφάνεια των κορµών των δέντρων αναπτύσσονται συχνά 

λειχήνες (εικόνα 4). 

 

 

 

Εικόνα 4: Οι λειχήνες είναι συµβιωτικοί οργανισµοί που δηµιουργούνται 

από µικροσκοπικά φύκη ή κυανοβακτήρια και µύκητες.  

 

- Ορισµένα άνθη εξαρτώνται από τις µέλισσες και άλλα έντοµα για 

την επικονίασή τους. Τα έντοµα αυτά τρέφονται µε το νέκταρ και τη 

γύρη των λουλουδιών (εικόνα 5). 

- Τα δέντρα προσφέρουν στα πουλιά θέσεις και πρώτες ύλες για 

την κατασκευή της φωλιάς τους. Οι φωλιές προστατεύουν τα πουλιά 

από τον άνεµο, τη βροχή και τους θηρευτές τους. Οι φωλιές των 

πουλιών βρίσκονται συχνά σε σχετικά µεγάλο ύψος, έτσι ώστε τα 

νεαρά άτοµα να µπορούν να εκπαιδεύονται στο πέταγµα. Παράλληλα 

κοιλότητες στο εσωτερικό των κορµών ορισµένων δέντρων 

αποτελούν φωλιές για κάποια είδη πτηνών π.χ. κουκουβάγιες, 

δρυοκολάπτες κ.ά. (εικόνα 6). 
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Εικόνα 5: Ορισµένα φυτικά είδη εξαρτώνται από τα έντοµα για την 

επικονίασή τους.  

 

 

 

Εικόνα 6: Τα φυτά προσφέρουν στα πουλιά θέσεις και πρώτες ύλες για 

την κατασκευή της φωλιάς τους. 

 

- Ο κισσός αναρριχάται στους κορµούς των δέντρων έτσι ώστε να 

αυξάνεται η διαθεσιµότητα του φωτός (εικόνα 7). 

- Οι αράχνες φτιάχνουν τους ιστούς τους στα φυτά και τους 

χρησιµοποιούν για να συλλάβουν την τροφή τους (εικόνα 8). 



 104

 

 

Εικόνα 7: Ο κισσός αναρριχάται στους κορµούς των δέντρων έτσι ώστε να 

αυξάνεται το διαθέσιµο φως. 

 

 
 

Εικόνα 8: Οι αράχνες φτιάχνουν τους ιστούς τους στα φυτά. 
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- Μικροί ζωικοί οργανισµοί, όπως τα σκαθάρια και τα µυρµήγκια, 

χρησιµοποιούν τα νεκρά τµήµατα των φυτών για να προστατευτούν 

από τον άνεµο, τη βροχή και τους θηρευτές τους.  

- Μερικά φυτά εξαρτώνται από τα ζώα για τη διασπορά των 

σπερµάτων τους. Τα καρποφάγα πουλιά αποβάλλουν τα σπέρµατα 

που δεν µπορούν να πέψουν. Η συγκεκριµένη διαδικασία συµβάλλει 

στη διασπορά των φυτικών σπερµάτων. Τα σπέρµατα ορισµένων 

φυτών κολλάνε στο τρίχωµα των ζώων και µε αυτόν τον τρόπο 

µπορεί να µεταφερθούν αρκετά µακριά µέχρι να πέσουν στο έδαφος. 

- Τα φυτά εξαρτώνται από τα ζώα και τα ζώα από τα φυτά και 

ανταλλάσσουν αέρια. Τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα αναπνέοντας 

καταναλώνουν οξυγόνο και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Τα 

φυτά όµως µπορούν παράλληλα να παράγουν οξυγόνο και να 

δεσµεύουν διοξείδιο του άνθρακα µε τη φωτοσύνθεση. 

- Οι εδαφικοί µικροοργανισµοί διασπούν, αποικοδοµούν ουσίες του 

εδάφους και τις κάνουν διαθέσιµες στα φυτά, τις µετατρέπουν 

δηλαδή σε ουσίες τις οποίες τα φυτά µπορούν να δεσµεύσουν. Τα 

φυτά ευνοούνται από τους εδαφικούς ζωικούς οργανισµούς που 

σκάβουν το χώµα για να µετακινηθούν. Το ανακάτεµα αυτό αερίζει 

το έδαφος, βοηθάει στην απορρόφηση νερού και διασπείρει τις 

θρεπτικές ουσίες των φυτών. 

- Η επιβίωση του ανθρώπου και άλλων ζωικών οργανισµών 

εξαρτάται από τη συµβίωσή τους µε κάποια "φιλικά" βακτήρια που 

ζουν στο εσωτερικό τους (κυρίως στο πεπτικό τους σύστηµα) και 

εµποδίζουν την ανάπτυξη παθογόνων µικροβίων. Τα βακτήρια που 

ζουν στο πεπτικό σύστηµα του ανθρώπου, των σκουληκιών και 

άλλων ζωικών οργανισµών επωφελούνται από το ζεστό και υγρό 

περιβάλλον τους και από τις τροφές του ξενιστή τους. ∆ιασπούν 

τµήµατα των τροφών, που ο οργανισµός από µόνος του δε θα 

µπορούσε να διασπάσει, εξασφαλίζοντας στον ξενιστή τους 

περισσότερες θρεπτικές ουσίες. 
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Εικόνα 1: 

http://pack152.net/AcademicsAndSports/WildlifeConservation/FoodChain.gif 

Εικόνα 2: http://jimswan.com/111/niches/food_web.gif 

Εικόνα 3: http://www.saturdaze.net/prv/img/0601pyramid.jpg 

Εικόνα 4: www.desertmuseum.org/programs/images/Lichen27.jpg 

Εικόνα 5: http://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators/images/wasp_aster_lg.jpg 

Εικόνα 6: http://www.twraregion4.org/TWRANonGame/images/bird-nest.jpg 

Εικόνα 7: http://www.dirtworks.net/Images/Quantum/PoisonIvy-tree.jpg 

Εικόνα 8: http://www.greendiary.com/images/spider-web-in-forests-can-help-

plant-surveys_9.jpg 

 

 

∆ραστηριότητα 

 

Απευθύνεται: σε µαθητές γυµνασίου  

 

Στόχοι:  

- να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τους όρους: βιοκοινότητα, 

παραγωγός, καταναλωτής, αποικοδοµητής, τροφική αλυσίδα, 

τροφικό δίκτυο, βιοδηλωτικό ίχνος (βιοίχνος). 

- να προσεγγίσουν ορισµένες από τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στους οργανισµούς µια βιοκοινότητας και να 

διερευνήσουν τα πιθανά οφέλη που προκύπτουν για κάθε οργανισµό. 

- να διερευνήσουν ειδικότερα τις τροφικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στους οργανισµούς µιας βιοκοινότητας και 

να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία των διαφορετικών πληθυσµών για 

τη βιωσιµότητά της. 

- να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους και να αναπτύξουν 

ερευνητικές δραστηριότητες 

- να κοινωνικοποιηθούν µε τη συµµετοχή τους σε οµαδικές 

εργασίες 
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Απαιτούµενα µέσα και υλικά: 

- φωτογραφικές µηχανές 

- λεπτό σκοινί µεγάλου µήκους (100m)  

- χαρτί, µολύβια, µπογιές, µαρκαδόρους 

- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 & 2 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας: 

 

Α’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2-3 ώρες 

 

- Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 5-6 ατόµων και κατά την 

επίσκεψή τους σε ένα φυσικό οικοσύστηµα (π.χ. δάσος, υγρότοπος 

κ.ά.), προσπαθούν να εντοπίσουν και να φωτογραφήσουν όσο το 

δυνατό περισσότερους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς 

διαφορετικών πληθυσµών. 

- Επιχειρούν παράλληλα να εντοπίσουν βιοδηλωτικά ίχνη ζωικών 

µορφών της περιοχής.  

Στη διάρκεια µιας σύντοµης χρονικά επίσκεψης είναι αδύνατο να 

καταγράψει κανείς το σύνολο των ζωικών µορφών µιας περιοχής. 

Πολλοί οργανισµοί είναι µικροσκοπικοί, αόρατοι µε γυµνό µάτι, ενώ 

άλλοι, αν και µεγαλύτεροι, περνούν συχνά απαρατήρητοι (π.χ. 

έντοµα). Υπάρχουν επίσης οργανισµοί που δραστηριοποιούνται τις 

νυχτερινές ώρες ενώ στη διάρκεια της µέρας κρύβονται στις φωλιές 

τους σε δέντρα, στο έδαφος κ.ά. Τέλος, ο προστατευτικός 

χρωµατισµός (καµουφλάζ) που διαθέτουν κάποια είδη δυσχεραίνει 

συχνά τον εντοπισµό τους. 

Η παρουσία ορισµένων από τους παραπάνω οργανισµούς γίνεται 

έµµεσα αντιληπτή µε την παρατήρηση βιοδηλωτικών ιχνών 

(βιοιχνών). Φωλιές πουλιών, υπόγεια ανοίγµατα, ίχνη πελµάτων στο 

έδαφος, φαγωµένοι καρποί, φυτικοί ιστοί σε φάση αποσύνθεσης, 

απορρίµµατα, ιστοί αραχνοειδών, ήχοι, οσµές κ.ά. βεβαιώνουν την 
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παρουσία ζωικών και άλλων οργανισµών που συχνά δεν µπορούµε 

να παρατηρήσουµε άµεσα.  

- Στη συνέχεια κάθε οµάδα αναλαµβάνει να συγκεντρώσει 

πληροφορίες για 5 φυτικά και 5 ζωικά είδη που φωτογράφησε στην 

περιοχή επίσκεψής της ή που διαπίστωσε την παρουσία τους από τα 

βιοδηλωτικά τους ίχνη. Ως πηγή άντλησης πληροφοριών µπορούν να 

αξιοποιηθούν έντυπες εκδόσεις που διαπραγµατεύονται παρεµφερή 

θέµατα, το διαδίκτυο κ.ά.  

- Στο τέλος της έρευνάς τους οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση 

να απαντούν σε ερωτήσεις όπως (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 & ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2):  

Φυτικοί οργανισµοί: 

o Πού ζει ο οργανισµός που επιλέξατε να φωτογραφήσετε; 

o Ποιες κλιµατικές συνθήκες επικρατούν συνήθως στην 

περιοχή στη διάρκεια των διαφορετικών εποχών του έτους 

(θερµοκρασία, διαθεσιµότητα νερού); 

o Μπορείτε να περιγράψετε τα βασικά µορφολογικά 

χαρακτηριστικά του; 

o Πώς αναπαράγεται; Αν η αναπαραγωγή του εξαρτάται από 

κάποιους άλλους οργανισµούς, ποιοι είναι αυτοί; 

o Για ποιους οργανισµούς αποτελεί τροφή; Ποια τµήµατα του 

οργανισµού καταναλώνονται από τους διαφορετικούς 

φυτοφάγους πληθυσµούς της βιοκοινότητας; 

o Παρατηρήσατε άλλους οργανισµούς που συµβιώνουν µε το 

συγκεκριµένο είδος; 

Ζωικοί οργανισµοί: 

o Πού ζει ο οργανισµός που επιλέξατε να φωτογραφήσετε; 

o Ποιες κλιµατικές συνθήκες επικρατούν συνήθως στην 

περιοχή στη διάρκεια των διαφορετικών εποχών του έτους 

(θερµοκρασία, διαθεσιµότητα νερού);  

o Μπορείτε να περιγράψετε τα βασικά µορφολογικά 

χαρακτηριστικά του;  
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o Πώς αναπαράγεται; 

o Με τι τρέφεται; Παρατηρούνται αλλαγές στις τροφικές 

προτιµήσεις του στις διαφορετικές εποχές του χρόνου; 

o Για ποιους οργανισµούς αποτελεί τροφή; 

o Αν κατασκευάζει φωλιές, ποιους χώρους επιλέγει και ποια 

υλικά χρησιµοποιεί για την κατασκευή τους;  

- Κάθε οµάδα µαθητών παρουσιάζει την εργασία της στις 

υπόλοιπες (φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες σχετικές µε τους 

οργανισµούς που εξετάστηκαν, αναφορά στις συµβιωτικές σχέσεις 

που παρατηρήθηκαν).  

- Ακολουθεί συζήτηση για τις τροφικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στους οργανισµούς της βιοκοινότητας που 

επισκέφθηκαν οι οµάδες των µαθητών και τη σηµασία κάθε 

οργανισµού για τη βιωσιµότητα της βιοκοινότητας. 

Πιθανά θέµατα για συζήτηση: 

o Τι θα συµβεί αν ο πληθυσµός ενός είδους µειωθεί σηµαντικά 

ή εξαφανιστεί; 

o Ποιοι φυσικοί παράγοντες (πυρκαγιές, πληµµύρες, ξηρασία, 

µολύνσεις κ.ά.) και ποιες ανθρωπογενείς επεµβάσεις 

(ρύπανση, κυνήγι, τεχνητή εισαγωγή ξενικών ειδών κ.ά.) 

µπορούν να οδηγήσουν στην εξαφάνιση ενός πληθυσµού από 

µια περιοχή; 

o Ποια διαχειριστικά µέτρα πιστεύετε ότι θα ευνοούσαν τη 

διατήρηση της βιοκοινότητας; 

 

Β’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 1 ώρα 

 

- Οι µαθητές δηµιουργούν κάρτες µε είδη της περιοχής που 

επισκέφθηκαν (φυτικά και ζωικά). Σε κάθε κάρτα συµπεριλαµβάνεται 

το όνοµα του οργανισµού και µια αντιπροσωπευτική εικόνα 

(αξιοποιούνται οι φωτογραφίες των διαφορετικών οµάδων). Αν στις 
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φωτογραφίες των µαθητών δεν περιλαµβάνονται οργανισµοί που 

συµβάλλουν στην αποικοδόµηση της νεκρής οργανικής ύλης (π.χ. 

µύκητες), σκόπιµο είναι να σχεδιαστούν κάρτες που θα 

αντιπροσωπεύουν τη συγκεκριµένη οµάδα οργανισµών. Παράλληλα 

σχεδιάζονται κάρτες αντιπροσωπευτικές των αβιοτικών παραγόντων 

ενός οικοσυστήµατος (π.χ. ήλιος-φως, αέρας, έδαφος, νερό κ.ά.). 

- Κάθε µαθητής καρφιτσώνει στα ρούχα του ή κρεµάει στο λαιµό 

του µία από τις κάρτες.  

- Οι µαθητές σχηµατίζουν έναν κύκλο και αυτός που 

αντιπροσωπεύει τον ήλιο πετάει ένα τυλιγµένο σκοινί σε κάποιον 

άλλον, κρατώντας τη µία άκρη του. Ο µαθητής που πιάνει το 

κουβάρι θα πρέπει να περιγράψει τη σχέση (άµεση ή έµµεση) που 

συνδέει τον ήλιο µε τον οργανισµό ή το αβιοτικό στοιχείο που 

εκπροσωπεί. Π.χ. ο ήλιος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη των 

φυτών (άµεση σχέση) και κατά συνέπεια και των φυτοφάγων 

οργανισµών (έµµεση σχέση). Στη συνέχεια το τυλιγµένο σκοινί 

προωθείται σε επόµενο µαθητή και η παραπάνω διαδικασία 

επαναλαµβάνεται. Κάθε φορά που ένας µαθητής πετάει το κουβάρι 

στον επόµενο, κρατάει σταθερά ένα τµήµα του. Κατά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, όταν δηλαδή όλοι οι συµµετέχοντες 

έχουν συνδεθεί µε το σκοινί, στο εσωτερικό του κύκλου σχηµατίζεται 

ένα πολύπλοκο δίκτυο. 

- Η εξάπλωση ασθενειών, η εισαγωγή στη βιοκοινότητα ξενικών 

ειδών, το κυνήγι, η χρήση εντοµοκτόνων στην περιοχή κ.ά. 

αποτελούν παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν την εξαφάνιση 

των πληθυσµών κάποιων ειδών. Παράλληλα αλλαγές που 

επηρεάζουν άµεσα τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήµατος (π.χ. 

ξηρασία, η ρύπανση του αέρα, του νερού ή του εδάφους) στερούν 

από τους οργανισµούς ζωτικούς πόρους.  

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει έναν παράγοντα (φυσικό ή ανθρωπογενή) 

που µπορεί να διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήµατος και τον 

ανακοινώνει στους µαθητές. Ο µαθητής ή οι µαθητές που 
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αντιπροσωπεύουν τα είδη ή τα αβιοτικά στοιχεία που επηρεάζονται 

αρχικά από το συγκεκριµένο παράγοντα αποχωρούν αφήνοντας το 

σκοινί. Σε ένα ή περισσότερα σηµεία του δικτύου οι συνδέσεις 

χαλαρώνουν. Αν οι οργανισµοί που συνδέονται µε αυτούς που 

αποχωρούν επηρεάζονται αρνητικά, οι µαθητές που τους 

εκπροσωπούν αναγκάζονται επίσης να εγκαταλείψουν το δίκτυο. 

Σταδιακά το σύνολο των οργανισµών είναι πιθανό να αποµακρυνθεί 

και το δίκτυο να καταρρεύσει.  
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7η 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ –  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

Φυτικοί οργανισµοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(θέση επικόλλησης φωτογραφίας) 

Εµπειρική ονοµασία είδους: 

 

Ηµεροµηνία φωτογράφησης: _______________________________ 

Ώρα φωτογράφησης: _____________________________________ 

Περιοχή φωτογράφησης: _________________________________ 

Καιρικές συνθήκες: ______________________________________ 

 

Κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως στην περιοχή στη 

διάρκεια των διαφορετικών εποχών του έτους (θερµοκρασία, 

διαθεσιµότητα νερού); 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Βασικά µορφολογικά χαρακτηριστικά του οργανισµού: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Τρόπος αναπαραγωγής: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Για ποιους οργανισµούς αποτελεί τροφή; Ποια τµήµατά του 

συγκεκριµένα καταναλώνουν οι διαφορετικοί φυτοφάγοι πληθυσµοί 

της βιοκοινότητας; 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Παρατηρήσατε άλλους οργανισµούς που συµβιώνουν µε το 

συγκεκριµένο είδος; 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7η  

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ –  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

Ζωικοί οργανισµοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(θέση επικόλλησης φωτογραφίας) 

Εµπειρική ονοµασία είδους: 

 

Ηµεροµηνία φωτογράφησης: _______________________________ 

Ώρα φωτογράφησης: _____________________________________ 

Περιοχή φωτογράφησης: _________________________________ 

Καιρικές συνθήκες: ______________________________________ 

 

Κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως στην περιοχή στη 

διάρκεια των διαφορετικών εποχών του έτους (θερµοκρασία, 

διαθεσιµότητα νερού); 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Βασικά µορφολογικά χαρακτηριστικά του οργανισµού: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Τρόπος αναπαραγωγής: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Με τι τρέφεται; Παρατηρούνται αλλαγές στις τροφικές προτιµήσεις 

του στις διαφορετικές εποχές του χρόνου; 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Για ποιους οργανισµούς αποτελεί τροφή; 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Κατασκευάζει φωλιές; Αν ναι, ποιους χώρους επιλέγει και ποια υλικά 

χρησιµοποιεί για την κατασκευή της;  

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8η  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ 

 

Εισαγωγή 

 

Αντικείµενο της δραστηριότητας είναι η παρατήρηση του τρόπου 

επικονίασης των φυτών στα χερσαία οικοσυστήµατα και η κατανόηση 

της αξίας της λειτουργίας αυτής για την επιβίωση των φυτών. 

Παράλληλα η παρατήρηση του άνθους των φυτών και των 

διαφορετικών ειδών εντόµων που συµβάλλουν στην επικονίασή του 

µπορεί να αποτελέσει έναυσµα για συζήτηση για τις προσαρµογές 

που ευνοούν την αναπαραγωγή των φυτών και την επιβίωση των 

εντόµων (εικόνα 1).  

 

 

 

Εικόνα 1: Επικονίαση σε άνθος αγριοτριανταφυλλιάς (Rosa canina) 
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∆ραστηριότητα  

 

Απευθύνεται: σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου 

 

Στόχοι:  

- κατανόηση της αξίας της επικονίασης 

- προσέγγιση ποικιλίας µορφών ζωής 

- διαπίστωση των άµεσων σχέσεων αλληλεξάρτησης που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στα φυτά και στα έντοµα 

- ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, καταγραφής και ταξινόµησης  

- ικανοποίηση της επιθυµίας για ανακάλυψη 

 

Απαιτούµενα µέσα και υλικά: 

- δίχτυ συλλογής εντόµων 

- δοκιµαστικοί σωλήνες, φιαλίδια 

- οδηγοί αναγνώρισης φυτών  

- οδηγοί αναγνώρισης εντόµων 

- µπλοκ σηµειώσεων, µολύβια 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας: 

 

Α’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2 ώρες 

 

- Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες 3-4 ατόµων και µεταβαίνουν 

στην περιοχή µελέτης, στις παρυφές ενός δάσους, σε θαµνώδεις 

εκτάσεις, στα άκρα ενός δρόµου και αναζητούν φυτά που βρίσκονται 

σε ανθοφορία. 

- Κάθε οµάδα εντοπίζει φυτά µε διαφορετικούς τύπους άνθους και 

τα παρατηρεί.  
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- Στη συνέχεια οι µαθητές σχεδιάζουν τα άνθη που παρατήρησαν 

και προσπαθούν να αναγνωρίσουν το είδη των φυτών στα οποία 

ανήκουν.  

- Παρατηρούν και καταγράφουν παράλληλα τα έντοµα που 

επισκέπτονται τα άνθη και προσπαθούν να τα κατατάξουν σε µεγάλες 

κατηγορίες για παράδειγµα: πεταλούδες, µέλισσες, µπάµπουρες 

κ.λπ. Επίσης προσπαθούν πολύ προσεκτικά να συλλάβουν ένα 

αντιπροσωπευτικό άτοµο από την κάθε κατηγορία, χωρίς όµως να το 

θανατώσουν. Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα χρησιµοποιούνται 

απόχες σύλληψης εντόµων ή ανεστραµµένοι δοκιµαστικοί σωλήνες.  

- Τέλος καταγράφουν τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα 

έντοµα στη διάρκεια της παρατήρησης (προσέγγιση του άνθους για 

αναζήτηση γύρης, προσέγγιση άλλου εντόµου κ.λπ. – εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2: Λεία και Θηρευτής 
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Β’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2 ώρες 

 

- Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας στο πεδίο, κάθε οµάδα 

ταξινοµεί τα ευρήµατά της και δηµιουργεί µια παρουσίαση για την 

ενηµέρωση των υπόλοιπων οµάδων. 

- Σε ολοµέλεια συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των οµάδων και 

προκαλείται συζήτηση σχετικά µε τις άµεσες σχέσεις αλληλεξάρτησης 

που αναπτύσσονται ανάµεσα στα έντοµα και στα φυτά µιας περιοχής. 

Με βάση τις ζωγραφιές των µαθητών και τις πληροφορίες που έχουν 

αντλήσει για τις κατηγορίες των εντόµων και τα είδη των φυτών, η 

συζήτηση επεκτείνεται στη σχέση των αποµυζητικών οργάνων των 

εντόµων και της δοµής των ανθών των φυτών έτσι ώστε να 

προσεγγιστεί θεωρητικά η έννοια της βιολογικής προσαρµογής 

(εικόνα 3). 

 

 

Εικόνα 3: Λεπτοµέρεια αποµυζητικού οργάνου 

 

- Αναζητούνται παράλληλα στοιχεία για την οικονοµική πλευρά της 

επικονίασης και συζητούνται ζητήµατα σχετικά µε τη µελισσοκοµία. 
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- Το σύνολο της δραστηριότητας και τα συµπεράσµατα που έχουν 

προκύψει παρουσιάζονται στους υπόλοιπους µαθητές του σχολείου. 

 

 

 

Εικόνα 1: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Rosa_canina_Pollination.JPG 

Εικόνα 2: http://gallery.photo.net/photo/2656480-md.jpg 

Εικόνα 3: http://www.lucnix.be/main.php?g2_itemId=28224 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9η  

 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 

Εισαγωγή 

 

Πριν από περίπου 10.000 χρόνια, η Γεωργική Επανάσταση 

σηµατοδότησε την αρχή ενός πειράµατος που καθόρισε σε µεγάλο 

βαθµό την ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών και τη διαχρονική 

εξέλιξη ενός σηµαντικού ποσοστού της βιοποικιλότητας του πλανήτη. 

 

Τα αρχικά στάδια διαµόρφωσης του αγροτικού τοπίου της 

ευρωπαϊκής ηπείρου αντιστοιχούν στις πρώτες καλλιέργειες σιτηρών 

και την εξηµέρωση ζώων (8.000 χρόνια π.Χ.) και στις πρώτες  

υλοτοµήσεις δασών για επέκταση των καλλιεργειών (5.000 χρόνια 

π.Χ.). 

 

Τα αγροτικά συστήµατα και οι ήπιες βελτιωτικές πρακτικές που 

υιοθετήθηκαν σταδιακά στο πέρασµα χιλιάδων χρόνων έχουν 

υποστηρίξει εκατοντάδες γενιές ανθρώπων και, τουλάχιστον µέχρι τα 

µέσα του 20ου αιώνα, υποστήριζαν µια πλούσια άγρια ζωή.  

 

Το αγροτικό περιβάλλον διαµορφώνει συνθήκες στις οποίες η πανίδα, 

η χλωρίδα, οι οικότοποι και οι γεωργικές δραστηριότητες 

εξελίσσονται αλληλένδετες. Στη διάρκεια των αιώνων αναπτύχθηκε 

µια συµβιωτική σχέση αλληλεξάρτησης: η διατήρηση κάποιων ειδών 

και οικοσυστηµάτων εξαρτάται από τη συνέχιση ορισµένων 

γεωργικών δραστηριοτήτων και η γεωργία είναι επίσης η πρώτη που 

επωφελείται από τη βιοποικιλότητα. Συνεπώς, η σύγχρονη 

αγροβιοποικιλότητα είναι το αποτέλεσµα πολυετούς συνεξέλιξης των 

καλλιεργούµενων φυτών και των εκτρεφόµενων ζώων, των 
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υπόλοιπων οργανισµών που συναντώνται στα αγροτικά 

οικοσυστήµατα και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 

Αριθµητικά και άλλα δεδοµένα για τη σχέση ανάµεσα στα αγροτικά 

συστήµατα και τη βιοποικιλότητα 

 

- Σε παγκόσµιο επίπεδο το 40% της επιφάνειας της γης δεσµεύεται 

σε αγροτικές δραστηριότητες. Ένα µεγάλο µέρος της ευθύνης για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας αποδίδεται στους σύγχρονους 

αγρότες. 

- Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων 

(FAO), τα ¾ της γενετικής ποικιλίας των καλλιεργούµενων ειδών 

«χάθηκε» στη διάρκεια του 20ου αιώνα.  

- Στην Ε.Ε. των 15, η αγροτική γη κάλυπτε το 42% της συνολικής 

έκτασης της Ευρώπης και το 50,5% της Ε.Ε. Μετά τη διεύρυνση 

(Ε.Ε. των 25), οι αγροτικές περιοχές καλύπτουν το 90% της Ε.Ε. και 

κατοικούνται από το 57% του πληθυσµού της. 

- Η δυναµική εξάρτηση της βλάστησης από το κλίµα και την 

τοπογραφία, σε συνάρτηση µε τις ήπιες γεωργικές πρακτικές που 

εφαρµόζονταν για αιώνες στην Ευρώπη, έχει δηµιουργήσει ένα 

πολυποίκιλο µωσαϊκό αγροτικών τοπίων που περιλαµβάνει ηµιφυσικά 

περιβάλλοντα και καλλιέργειες και εξαπλώνεται από τα εκτεταµένα 

βοσκοτόπια της Βορειοδυτικής Ευρώπης και τις εκτενείς 

αγροτοδασικές εκτάσεις της Σκανδιναβικής Χερσονήσου έως τα µικτά 

γεωργοκτηνοτροφικά συστήµατα µε τους µικρούς κλήρους γης της 

Μεσογείου.  

- Η µεγάλη ποικιλία του αγροτικού τοπίου συντηρεί ένα σηµαντικό 

αριθµό ειδών πανίδας και χλωρίδας, πολλά από τα οποία εξαρτώνται 

άµεσα για την επιβίωσή τους από τη συνέχιση των παραδοσιακών 

µορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας.  

- Συνολικά η γεωργική γη καταλαµβάνει το 30% της έκτασης της 

χώρας µας και περιλαµβάνει, ως επί το πλείστον, ετήσιες και 
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αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, καπνός, βαµβάκι, κ.ά.) και πολυετείς 

όπως οι οπωρώνες, οι ελαιώνες και τα αµπέλια. 

- Σηµαντικό ποσοστό της ελληνικής αγροτικής παραγωγής 

αντιστοιχεί στην κτηνοτροφία, καθώς τα βοσκοτόπια καλύπτουν το 

39% της ελληνικής υπαίθρου. 

 

Μερικά από τα οφέλη των αγροτικών συστηµάτων από τη 

βιοποικιλότητα 

 

Τα καλλιεργούµενα φυτά και τα οικόσιτα ζώα και ο µεγάλος αριθµός 

διαφορετικών ποικιλιών τους συνιστούν το σηµαντικότερο πόρο για 

την παραγωγή τροφίµων. Οι διαφορετικές αυτές ποικιλίες αποτελούν 

παράλληλα την πρώτη ύλη για την ανάπτυξη αποδοτικότερων φυτών 

και κτηνοτροφικών ζώων. 

 

Φυσικοί πληθυσµοί ειδών που φιλοξενούνται στα αγροτικά 

οικοσυστήµατα, πέρα από τα καλλιεργούµενα είδη, συµβάλλουν 

επίσης στην αύξηση της απόδοσής τους. Περισσότερο από το 90% 

των πιθανών παρασίτων ελέγχεται από φυσικούς πληθυσµούς που 

αναπτύσσονται κοντά σε καλλιεργούµενες εκτάσεις. Στις µέρες µας 

είναι γνωστά περισσότερα από 10.000 είδη επικονιαστών (µέλισσες, 

πεταλούδες, κολεόπτερα, πουλιά, νυχτερίδες κ.ά.). 

 

Μερικά από τα οφέλη της βιοποικιλότητας από τα αγροτικά 

συστήµατα 

 

Οι αγροτικές δραστηριότητες είναι συχνά ευνοϊκές για τη 

βιοποικιλότητα µιας περιοχής. Συγκεκριµένα διαµορφώνονται 

οικοσυστήµατα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (µωσαϊκό των 

καλλιεργούµενων αγρών, αγροί οριοθετηµένοι µε φράκτες από 

δέντρα και τάφρους) που παρέχουν καταφύγιο και πηγές τροφής για 

ορισµένα είδη χλωρίδας, πανίδας και µικροπανίδας.  
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Απειλές της βιοποικιλότητας από τις σύγχρονες αγροτικές πρακτικές 

 

Η εντατικοποίηση της γεωργίας και η εγκατάλειψη των εκτατικών 

καλλιεργειών θεωρούνται βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

αρνητικά τη βιοποικιλότητα. Ειδικότερα αναφέρονται: 

- η ακατάλληλη χρήση λιπασµάτων και εντοµοκτόνων  

- η αυξηµένη µηχανοποίηση 

- η µείωση του αριθµού των χρησιµοποιούµενων ποικιλιών 

- οι αυξηµένοι ρυθµοί δέσµευσης φυσικών οικοσυστηµάτων και η 

µετατροπή τους σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις 

- η αύξηση της έκτασης των αγροτεµαχίων και της οµοιοµορφίας 

τους αγροτικού τοπίου (εξαφάνιση των παρυφών αγρών, φυτικών 

φρακτών, τάφρων κ.λπ.) 

- οι αυξηµένες ανάγκες άρδευσης (αποστράγγιση υγρότοπων κ.ά.) 

 

∆ιαχειριστικά µέτρα - Κοινή Αγροτική Πολιτική 

 

Η αναθεώρηση της Κ.Α.Π. (1992) ενσωµάτωσε την περιβαλλοντική 

προστασία στις αγροτικές πολιτικές µέσω εφαρµογής 

γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. Η µεταρρύθµιση της Κ.Α.Π. το 

1999 περιλάµβανε την υιοθέτηση κανονισµών που προωθούσαν 

ακόµη περισσότερο την περιβαλλοντική διάσταση της γεωργίας. 

 

Σχέδιο ∆ράσης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη 

Βιοποικιλότητα και τη Γεωργία 

 

Σηµαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική, όσον αφορά στους 

στόχους για τη βιοποικιλότητα, κατέχουν τα γεωργοπεριβαλλοντικά 

µέτρα, που αποσκοπούν στη στήριξη των γεωργικών πρακτικών για 

την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της υπαίθρου και τη 

διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς της Ευρώπης. Τα µέτρα αυτά 
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είναι το µόνο υποχρεωτικό στοιχείο της νέας γενιάς προγραµµάτων 

αγροτικής ανάπτυξης. 

 

Πηγές:  

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία – Αγροτικό Περιβάλλον - 

http://www.ornithologiki.gr/gr/kap/gr/agr/a1.htm 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Σχέδιο ∆ράσης για τη Βιοποικιλότητα: 

Γεωργία, COM (2001)/27-3-2001, Τόµος ΙΙΙ 

 

∆ραστηριότητα 

 

Απευθύνεται: σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου 

 

Στόχοι:  

- να αντιληφθούν οι µαθητές τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στις εφαρµοζόµενες αγροτικές πρακτικές και 

στη βιοποικιλότητα µιας περιοχής 

- να ενηµερωθούν για τις διαφορετικές γεωργικές πρακτικές και να 

διερευνήσουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που 

παρουσιάζουν σε σχέση µε τη βιοποικιλότητα 

- να διερευνήσουν τις αγροτικές δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στην περιοχή που επισκέπτονται (καλλιεργούµενα και 

κτηνοτροφικά είδη, εφαρµοζόµενες µέθοδοι, συνολικό εµβαδόν 

εκτάσεων που δεσµεύονται σε γεωργικές δραστηριότητες, ποσοστό 

πληθυσµού που απασχολείται κ.λπ.) και τις πιθανές επιδράσεις τους 

στα φυσικά οικοσυστήµατα και τους πληθυσµούς τους (εκχερσώσεις, 

φαινόµενα ρύπανσης λόγω ακατάλληλης χρήσης φυτοφαρµάκων, 

εντοµοκτόνων και λιπασµάτων, ευτροφισµός κ.ά.)  

- να συσχετίσουν την αποδοτικότητα των αγροτικών 

δραστηριοτήτων µε τη βιοποικιλότητα της περιοχής, τα 

γεωµορφολογικά της χαρακτηριστικά και τις κλιµατικές συνθήκες 

- να προβλέψουν την απόδοση των αγροτικών δραστηριοτήτων και 

την κατάσταση της βιοποικιλότητας της περιοχής στο µέλλον 



 126

- να προτείνουν λύσεις για τη βιώσιµη διαχείριση των αγροτικών 

οικοσυστηµάτων 

- να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους και να αναπτύξουν 

ερευνητικές δραστηριότητες 

- να εµπλακούν σε δραστηριότητες δηµιουργικής έκφρασης 

- να κοινωνικοποιηθούν µε τη συµµετοχή τους σε οµαδικές 

εργασίες 

 

Απαιτούµενα µέσα και υλικά: 

- µεγάλα χαρτιά (π.χ. 70cmx50cm), ένα για κάθε οµάδα µαθητών 

- αυτοκόλλητα χαρτάκια 

- ξυλοµπογιές, µαρκαδόρους κ.ά. 

- φωτογραφικές µηχανές 

- µαγνητόφωνα 

- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας: 

 

Α’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2 ώρες 

 

- Αξιοποιώντας κατάλληλα επιλεγµένες πηγές (έντυπες εκδόσεις, 

διαδικτυακές αναφορές κ.ά.) οι µαθητές ενηµερώνονται αρχικά για τις 

σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις αγροτικές δραστηριότητες και 

στη βιοποικιλότητα µιας περιοχής. 

Συγκεκριµένα διερευνούν θεωρητικά έννοιες όπως: 

• ∆οµικά στοιχεία αγροτικού τοπίου (όρια αγρών, 

ακαλλιέργητες λωρίδες, παρυφές καλλιεργειών, κύριες 

καλλιεργούµενες εκτάσεις) - Μωσαϊκότητα τοπίου και 

βιοποικιλότητα 

• Εντατικοποιηµένη γεωργία - Εκτεταµένες µονοκαλλιέργειες 

• Εναλλακτικές καλλιέργειες - Οργανική ή βιολογική γεωργία 
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• Χρήση φυτοφαρµάκων εντοµοκτόνων και λιπασµάτων 

• Υποβάθµιση της ποιότητας του εδάφους – Μείωση της 

γονιµότητας – ∆ιάβρωση 

• Φαινόµενα ρύπανσης – Βιοσυσσώρευση – Ευτροφισµός 

• Εφαρµοζόµενες πρακτικές άρδευσης – Εξάντληση υδατικών 

αποθεµάτων 

• ∆ιαχρονικές αλλαγές στις εφαρµοζόµενες αγροτικές 

πρακτικές 

 

Β’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 1 ώρα 

 

- Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 5-6 ατόµων και κάθε οµάδα 

δηµιουργεί έναν εννοιολογικό χάρτη αξιοποιώντας και συσχετίζοντας 

έννοιες και φράσεις που αφορούν στα αγροτικά συστήµατα και στη 

βιοποικιλότητα (περιγραφή του τρόπου διαµόρφωσης των 

εννοιολογικών χαρτών δίνεται στο κείµενο της 1η δραστηριότητας). 

- Κάθε οµάδα παρουσιάζει το χάρτη που σχεδίασε στις υπόλοιπες 

και ακολουθεί συζήτηση για τη λογική στην οποία βασίστηκε η 

χαρτογράφηση των εννοιών του. 

 

Γ’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 3 ώρες 

 

- Οι µαθητικές οµάδες επισκέπτονται αγροτικά συστήµατα της 

περιοχής και καταγράφουν τα είδη των καλλιεργειών, τα δοµικά 

στοιχεία του αγροτικού τοπίου και τη βιοποικιλότητά τους. Πριν από 

την επίσκεψή τους στο πεδίο, οι µαθητές αναλαµβάνουν οι ίδιοι και 

µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, να σχεδιάσουν φύλλα εργασίας 

που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά κατά την καταγραφή των 

παρατηρήσεών τους (προτεινόµενο φύλλο εργασίας: ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1). Σκόπιµη είναι η φωτογράφηση κάποιων 



 128

αντιπροσωπευτικών δοµών των αγροτικών συστηµάτων και 

ορισµένων φυτικών ή ζωικών ειδών που συµβιώνουν µε τα 

καλλιεργούµενα είδη. 

 

∆’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2-3 ώρες 

 

- Οι µαθητικές οµάδες διαµορφώνουν ερωτηµατολόγια και 

αναλαµβάνουν να πάρουν συνεντεύξεις από γεωργούς και 

κτηνοτρόφους της περιοχής, επιστήµονες σχετικών κλάδων, 

εκπροσώπους µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και 

πολίτες διαφορετικών επαγγελµατικών οµάδων που διαµένουν στην 

περιοχή. Οι συνεντεύξεις στοχεύουν κυρίως στην ανάδειξη των 

διαφορετικών θέσεων και των πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων 

ανάµεσα στους κατοίκους της περιοχής.  

 

Ε’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2-3 ώρες 

 

- Οι µαθητικές οµάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στις 

υπόλοιπες. Οι παρουσιάσεις εστιάζονται στις παρατηρήσεις και στις 

καταγραφές που πραγµατοποιήθηκαν κατά την εργασία στο πεδίο και 

στις βασικές θέσεις που αναδείχθηκαν στη διάρκεια των 

συνεντεύξεων. Σκόπιµη είναι η υποστήριξη των παρουσιάσεων από 

το φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε. 

- Κάθε οµάδα µαθητών αναλαµβάνει να συνθέσει ένα σύντοµο 

κείµενο µε θέµα τα αγροτικά συστήµατα της περιοχής και τη 

βιοποικιλότητά τους. Το συγκεκριµένο υλικό µπορεί να δηµοσιευτεί 

στην εφηµερίδα του σχολείου ή ακόµα και σε κάποια τοπική 

εφηµερίδα της περιοχής. 

- Με βάση το σύνολο των δεδοµένων που συγκεντρώθηκε, 

διοργανώνεται ένα παιχνίδι ρόλων µε κύριο άξονα την πιθανή 
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διάσταση θέσεων που παρατηρήθηκε ανάµεσα στις διαφορετικές 

επαγγελµατικές οµάδες των κατοίκων της περιοχής. Κάθε οµάδα 

µαθητών εκπροσωπεί µια διαφορετική επαγγελµατική τάξη, 

αναπτύσσει σχετικά επιχειρήµατα και επιλέγει έναν οµιλητή για την 

παρουσίασή τους. Σκόπιµη είναι η προσέγγιση διαφορετικών 

διαστάσεων του θέµατος (κοινωνική, οικονοµική, περιβαλλοντική, 

νοµική, πολιτισµική) και η ολοκλήρωση της δραστηριότητας µε την 

εξαγωγή σχετικών συµπερασµάτων και ανάλογων προτάσεων. 

- Οι γνώσεις και οι εµπειρίες που αποκτούν οι µαθητές σε 

συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις που προβάλλονται 

στο παιχνίδι ρόλων µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για την 

εµπλοκή τους σε θεατρικά δρώµενα. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9η 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

Ηµεροµηνία επίσκεψης: __________________________________ 

Γεωγραφική θέση της περιοχής: ____________________________ 

Εµβαδόν καλλιεργούµενης έκτασης:__________________________ 

 

Η καλλιεργούµενη έκταση βρίσκεται στη λεκάνη απορροής κάποιου 

υγρότοπου; Αν ναι, πως ονοµάζεται και ποια είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά του;_______________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ποια είδη καλλιεργούνται στην περιοχή που επισκεφτήκατε; 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Πως θα περιγράφατε τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην 

περιοχή; 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Περιγράψτε τις αρδευτικές πρακτικές που εφαρµόζονται. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Παρατηρήσατε κάποιες τυπικές δοµές του αγροτικού τοπίου όπως 

φυτοφράκτες (δέντρα, θάµνους), τοίχους, ξερολιθιές, χαντάκια, 

αρδευτικά κανάλια κ.ά; 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ποιοι φυτικοί και ζωικοί οργανισµοί συµβιώνουν µε τα 

καλλιεργούµενα είδη της περιοχής που επισκεφτήκατε (δέντρα, 

θάµνοι, πόες, έντοµα, πουλιά, θηλαστικά κ.ά.); 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10η  

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Εισαγωγή 

 

Η χώρα µας έχει θεσπίσει διάφορες προστατευόµενες περιοχές όπως: 

Εθνικά Πάρκα (Ν. 1650/86), Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα (Ν. 1650/86), 

Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86), Περιοχές 

Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86), Περιοχές µε µέτρα προστασίας (Ν. 

1650/86), Εθνικοί ∆ρυµοί (Ν.∆. 996/71), Αισθητικά ∆άση (Ν.∆. 

996/71), ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης (Ν.∆. 996/71), 

Προστατευόµενες περιοχές σε ∆ιεθνές και Περιφερειακό Επίπεδο 

(Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας - Ramsar), Περιοχές Σύµβασης 

Βαρκελώνης, Βιογενετικά Αποθέµατα, Αποθέµατα Βιόσφαιρας, 

Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς), Ελληνικές Περιοχές του 

Κοινοτικού ∆ικτύου Natura 2000 (εικόνα 1).  

 

Κάθε µια από αυτές τις περιοχές έχει κηρυχθεί προστατευόµενη για 

το ιδιαίτερο φυσικό της περιβάλλον ή/και την ιδιαίτερη οικολογική ή 

πολιτισµική της αξία.  

 

Είναι προφανές ότι σε κάθε µια από αυτές τις περιοχές εξακολουθεί 

να υφίσταται ανθρώπινη δραστηριότητα, µικρότερης ή µεγαλύτερης 

έντασης. Τις περισσότερες φορές η κήρυξη περιοχών ως 

προστατευόµενων προσκρούει στα συµφέροντα κοινωνικών οµάδων 

που είτε για λόγους ιδιαίτερης αξιοποίησης των ιδιοκτησιών τους, 

είτε για λόγους επαγγελµατικής τους δραστηριοποίησης ανθίστανται 

στην κήρυξη των προστατευόµενων περιοχών. Συχνά η αντίθεση 

αυτή εξακολουθεί να υπάρχει για πολύ χρόνο ακόµη και µετά την 

επίσηµη κήρυξη των προστατευόµενων περιοχών, κυρίως εξαιτίας 
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της ελλιπούς ενηµέρωσης των κατοίκων και τη πληµµελούς λήψης 

µέτρων ανάδειξης και αξιοποίησης (για χάρη των κατοίκων) των 

περιοχών αυτών.  

 

 

Εικόνα 1: Παράδειγµα απεικόνισης περιοχών του κοινοτικού δικτύου 

Natura 2000 από την περιφέρεια Ηπείρου.  
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Σίγουρα η περιοχή που επιλέξατε να επισκεφθείτε ανήκει σε µία ή και 

περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες προστατευόµενων 

περιοχών. Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι ο 

προσδιορισµός της κατηγορίας που ανήκει η περιοχή που 

επισκέπτεστε, η πληροφόρηση γύρω από αυτή, η επισήµανση των 

ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της και της 

οικολογικής της αξίας, ο προσδιορισµός των ανθρώπινων 

παρεµβάσεων στα όρια της και η ανίχνευση πιθανών συγκρούσεων 

µε αντιµαχόµενες οµάδες συµφερόντων από κατοίκους της περιοχής 

σε σχέση µε την ανακήρυξη της περιοχής ως προστατευόµενης. 

 

Εικόνα 1: http://www.epirus.gov.gr/images/natura_map.jpg 

 

∆ραστηριότητα 

 

Απευθύνεται: σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου 

 

Στόχοι:  

- οι µαθητές να µπορούν να διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους 

προστατευόµενων περιοχών 

- να µπορούν να περιγράφουν κάποιες προστατευόµενες περιοχές 

και να µπορούν να εξηγήσουν σε ποια σηµεία αυτές διαφέρουν από 

άλλες 

- να κατανοούν θέµατα που αφορούν στις συγκρούσεις 

συµφερόντων και στα προβλήµατα που προκύπτουν σχετικά µε τη 

διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών 

- να αναλύουν το περιεχόµενο των συγκρούσεων διακρίνοντας τις 

αντίθετες οµάδες, τις απόψεις τους και τις αξίες που κάθε µια 

πρεσβεύει 

- να ασκηθούν στη δηµιουργική έκφραση 

- να αναπτύξουν δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων και στη 

συµµετοχή σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες 
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- να κοινωνικοποιηθούν και να δηµιουργηθεί ατµόσφαιρας φιλίας 

και συνεργασίας µεταξύ τους. 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας: 

 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε τέσσερα στάδια από οµάδες 

µαθητών (4-5 ατόµων). 

 

Α’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 3-4 ώρες 

 

- Αξιοποιώντας βιβλία και πηγές από το διαδίκτυο, οι µαθητές 

ενηµερώνονται για την κατηγορία(ες) που ανήκει η προστατευόµενη 

περιοχή που θα επισκεφθούν και συγκεντρώνουν τη σχετική 

νοµοθεσία. Ειδικότερα: 

o Πληροφορούνται για τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά της 

χαρακτηριστικά και την οικολογική της αξία. ∆ιαµορφώνουν 

καταλόγους µε τους χαρακτηριστικούς τύπους οικοσυστηµάτων και 

τα σπάνια ζωικά και φυτικά είδη που συναντώνται στην υπό 

επίσκεψη περιοχή. Αναζητούν πληροφορίες για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των σπάνιων ειδών της περιοχής.  

o Πληροφορούνται για τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην 

περιοχή (καλλιέργειες, χρήση ως βοσκότοπο, πιθανή βιοµηχανική 

δραστηριότητα, οικοτεχνία) και τα βασικά επαγγέλµατα των 

κατοίκων της.  

o Αναζητούν πληροφορίες για µνηµεία του ανθρώπινου 

πολιτισµού της περιοχής.  

- Για το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών κάθε οµάδα 

αναλαµβάνει τη συλλογή µιας κατηγορίας πληροφοριών και την 

απεικόνιση των βασικών της σηµείων σε µια παρουσίαση. 

- Σε ολοµέλεια γίνεται αλληλοενηµέρωση των οµάδων και 

συζήτηση για την περιοχή.  
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- Με βάση τις παρουσιάσεις συντίθεται ένα κείµενο περιγραφής 

της προστατευόµενης περιοχής που θα επισκεφτεί η οµάδα. 

- Ακολούθως και ανάλογα µε τα µέτρα προστασίας που έχουν 

ληφθεί στην περιοχή, όπως αυτά αποτυπώνονται στη σχετική 

νοµοθεσία, διαµορφώνονται µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών δύο 

τύποι ερωτηµατολογίων για να ληφθούν συνεντεύξεις από δηµόσιους 

παράγοντες της περιοχής (δηµάρχους, υπηρεσίες περιβάλλοντος, µη 

κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.λπ.) και από πολίτες και 

εκπροσώπους επαγγελµατικών οµάδων της περιοχής. Τα 

ερωτηµατολόγια εστιάζουν κυρίως στα διαφαινόµενα θέµατα 

σύγκρουσης συµφερόντων από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες της 

περιοχής. Χαρακτηριστικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε τη 

διαµόρφωση των ερωτηµατολογίων µπορεί να είναι (ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1): 

1. Ποιο ακριβώς είναι το πρόβληµα; 

2. Ποια είναι τα αντιµαχόµενα µέρη του πληθυσµού (οι κοινωνικές 

οµάδες); 

3. Ποια είναι τα ενδιαφέροντα της κάθε κοινωνικής οµάδας; Τι 

ακριβώς επιθυµεί; 

4. Υπάρχουν σηµεία κοινού ενδιαφέροντος;  

5. Ποιες είναι οι βασικές πεποιθήσεις και αξίες της κάθε κοινωνικής 

οµάδας που την επηρεάζουν σε σχέση µε το πρόβληµα; 

6. Ποιες είναι οι προτεινόµενες λύσεις από την κάθε κοινωνική 

οµάδα; 

 

Β’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2-3 ώρες 

 

- Οι οµάδες έχοντας προεπιλέξει το πού θα απευθυνθούν, 

επισκέπτονται τους δηµόσιους παράγοντες και τις κοινωνικές οµάδες 

(τους κοινωνικούς εταίρους) και παίρνουν συνεντεύξεις µε βάση τα 
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ήδη διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια. Κάθε οµάδα επιλέγει 

διαφορετικούς κοινωνικούς εταίρους ή υπηρεσία για να επισκεφθεί. 

- Ακολουθεί αλληλοενηµέρωση των οµάδων για τα ιδιαίτερα 

ζητήµατα διαφωνιών που έχουν επισηµανθεί.  

- Με δεύτερη επίσκεψη (εφόσον κριθεί αναγκαία) στους 

κοινωνικούς εταίρους γίνεται προσπάθεια περαιτέρω εξειδίκευσης 

των σηµείων διαφωνίας και των αντίστοιχων επιχειρηµάτων. 

 

Γ’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2 ώρες 

 

- Με βάση το σύνολο των πληροφοριών που κάθε οµάδα έχει 

συγκεντρώσει, διοργανώνεται ένα παιχνίδι ρόλων µε θέµα τη 

σύγκρουση συµφερόντων που αφορά στις διαχειριστικές πρακτικές 

που εφαρµόζονται στην προστατευόµενη περιοχή. Κάθε οµάδα 

αναλαµβάνει το ρόλο της κοινωνικής οµάδας που προσέγγισε και 

επιλέγοντας έναν κύριο οµιλητή αναπτύσσει τα επιχειρήµατά της. Οι 

ρόλοι που επιλέγονται είναι σκόπιµο να αναδεικνύουν το θέµα από 

όλες τις πλευρές (κοινωνική, οικονοµική, περιβαλλοντική, νοµική και 

πολιτισµική). Στο σηµείο αυτό η συµβολή των εκπαιδευτικών είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµη. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν παράλληλα ώστε οι 

µαθητές να καταλήξουν σε συµπεράσµατα και ανάλογες προτάσεις. 

 

∆’ Στάδιο 

∆ιάρκεια: 2 ώρες 

 

Στο τέταρτο στάδιο της δραστηριότητας πλάθεται θεατρικό δρώµενο 

που αφορά στις προστατευόµενες περιοχές και παρουσιάζεται στο 

σύνολο της σχολικής µονάδας.   
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       ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10η 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

 

Προστατευόµενη περιοχή: _________________________________ 

 

Όνοµα µαθητικής οµάδας: _________________________________ 

 

Κοινωνικός εταίρος (οµάδα): _______________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Εντοπισµός προβλήµατος: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ποια είναι τα αντιµαχόµενα µέρη του πληθυσµού;  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ποια είναι τα ενδιαφέροντα της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας; 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Υπάρχουν σηµεία κοινού ενδιαφέροντος µε άλλες κοινωνικές οµάδες; 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ποιες είναι οι βασικές πεποιθήσεις και αξίες της κοινωνικής οµάδας; 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ποιες είναι οι προτεινόµενες λύσεις από τη συγκεκριµένη κοινωνική 

οµάδα; 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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9. ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 

Βιοκοινότητα: το σύνολο των διαφορετικών πληθυσµών που ζουν, 

µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, σε µια περιοχή 

Βιοσυσσώρευση (ή βιολογική µεγέθυνση): το φαινόµενο κατά 

το οποίο παρατηρείται σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης τοξικών 

ουσιών ή χηµικών στοιχείων στους ιστούς των οργανισµών, καθώς 

προχωράµε κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας  

Γηγενές ή ιθαγενές είδος: είδος που συναντάται φυσικά σε µια 

περιοχή, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση 

Γονιδιακά αλληλόµορφα: εναλλακτικές µορφές ενός γονιδίου, 

γονίδια δηλαδή που ελέγχουν µε διαφορετικό τρόπο την ίδια ιδιότητα 

και βρίσκονται στην ίδια γονιδιακή θέση στα οµόλογα χρωµοσώµατα  

Γονιδιακή συχνότητα: η συχνότητα µε την οποία εµφανίζεται ένα 

αλληλόµορφο µέσα στη γονιδιακή δεξαµενή ενός πληθυσµού  

Είδος: ένας οργανισµός ή οργανισµοί που συγκροτούν ένα φυσικό 

πληθυσµό ή οµάδα πληθυσµών, µέσα στους οποίους τα 

εξειδικευµένα γνωρίσµατα των γονέων µεταβιβάζονται στις γενιές 

των απογόνων τους. Κάθε είδος είναι αναπαραγωγικά αποµονωµένο, 

δηλαδή τα άτοµα του είδους µπορούν να αναπαράγονται (δίνοντας 

γόνιµους απογόνους) µόνο µεταξύ τους. Τα υβρίδια που προέρχονται 

από διασταύρωση µεταξύ ειδών είναι συνήθως στείρα.  

Ενδηµικό είδος: είδος που έχει συγκεκριµένη τοπική προέλευση και 

περιορισµένη γεωγραφική εξάπλωση 

Ενδιαίτηµα: φυσική τοποθεσία ή τύπος περιβάλλοντος στο οποίο ζει 

ή εµφανίζεται ένα οργανισµός ή ένας πληθυσµός 

Εξωτικό ή ξενικό είδος: ως εξωτικά ή ξενικά είδη µιας 

γεωγραφικής περιοχής χαρακτηρίζονται τα είδη που δεν είναι γηγενή 

της συγκεκριµένης περιοχής, αλλά συναντώνται σ΄ αυτή, συνήθως 

ως αποτέλεσµα ανθρώπινων παρεµβάσεων. Ένα είδος χαρακτηρίζεται 

ως ξενικό εφόσον µπορεί να αναπαραχθεί στη νέα περιοχή 



 141

εξάπλωσής του. Ο συγκεκριµένος όρος δεν αντιστοιχεί σε είδη που 

καλλιεργούνται σε µια περιοχή αλλά δεν εξαπλώνονται πέρα από τα 

όρια των καλλιεργειών. 

Ευτροφισµός: α. η φυσιολογική διεργασία της ωρίµανσης µιας 

υδατοσυλλογής β. η διεργασία του εµπλουτισµού (φυσικού ή 

ανθρωπογενούς) µιας υδατοσυλλογής µε θρεπτικά συστατικά 

(ιδιαίτερα άζωτο και φώσφορο), που οδηγεί σε αυξηµένη παραγωγή 

οργανικής ύλης.  

Οικότοπος: Στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ως οικότοποι ορίζονται «οι 

χερσαίες περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται χάριν στα βιολογικά 

και µη βιολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, είτε είναι εξ’ 

ολοκλήρου φυσικές είτε ηµιφυσικές». Πρόκειται για υποκειµενική 

έννοια που επιτρέπει την ταξινόµηση των οικοσυστηµάτων σε 

κατηγορίες µε βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά, είτε αυτά 

αφορούν σε βιοτικούς είτε σε αβιοτικούς παράγοντες των 

οικοσυστηµάτων. 

Πληθυσµός: το σύνολο των ατόµων του ίδιου είδους που ζουν σε 

µια συγκεκριµένη περιοχή, το ίδιο χρονικό διάστηµα 
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