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Αγαπητοί φίλοι,
Καλώς ορίσατε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύµπου.
Μαζί θα ξεκινήσουµε ένα ταξίδι στα µονοπάτια του Ολύµπου για:

•

να γνωρίσουµε και να µελετήσουµε τα στοιχεία που αποτελούν ένα δασικό
οικοσύστηµα γενικότερα αλλά και ειδικότερα του Ολύµπου:
 τις ζώνες βλάστησης
 τη ζωή στο δάσος (χλωρίδα και πανίδα)
 την βιοποικιλότητα του
 τη ροή ενέργειας σε αυτό

•

Να γνωρίσουµε και να εκτιµήσουµε την προσφορά του δάσους :
 στον άνθρωπο
 στη γενικότερη οικολογική ισορροπία του πλανήτη

•

Να µάθουµε και να κατανοήσουµε τόσο την θετική όσο και την αρνητική
επίδραση του ανθρώπου στο δάσος

•
•

Να προβληµατιστούµε για τους κινδύνους που απειλούν το δάσος.

•

Να προτείνουµε τρόπους δράσης για την προστασία του δασικού οικοσυστήµατος
και την βιώσιµη ανάπτυξή του

•

Να περάσουµε ευχάριστα παίζοντας, αλλά και βιώνοντας µε όλες µας τις
αισθήσεις τις οµορφιές του δάσους καθώς θα ...:
 Περπατήσουµε σε µονοπάτια και περάσµατα άγριων ζώων και θα αναγνωρίζουµε

Να γνωρίσουµε το καθεστώς λειτουργίας των Εθνικών ∆ρυµών και να µάθουµε
για τις προστατευόµενες περιοχές της Ελλάδας γενικότερα.

τα αχνάρια τους
 αφουγκραστούµε τους ήχους και τις οσµές της άγριας φύσης
 ανακαλύψουµε τα χρώµατα, τις παραξενιές και τα µυστήριά της, τα σπάνια είδη
φυτών

•
•

•
•

Να συνεργαστούµε µε καλή διάθεση και να δουλέψουµε οµαδικά µε επιτυχία
Να αναπτύξουµε ερευνητική διάθεση και δεξιότητες για αναγνώριση και
καταγραφή στοιχείων. Θα κληθούµε :
 να εξερευνήσουµε
 να παρατηρήσουµε
 να µετρήσουµε
 να καταγράψουµε
 να συσχετίσουµε
 να συγκρίνουµε
Να εκφραστούµε µε δηµιουργικές δραστηριότητες.
Εν τέλει ν’ αναπτύξουµε την κριτική µας σκέψη και να δούµε µε άλλη µατιά το
περιβάλλον στο οποίο ζούµε
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Παρακολουθήσαµε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα:

ΣΧΟΛΕΙΟ:_______________________________________
ΤΑΞΗ:__________________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:___________________________________
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ:__________________________________

Στην οµάδα συµµετέχουν οι µαθητές:

3

Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 1
Βρείτε κάποιον που να…… (και γράψτε το όνοµά του)
1. …του αρέσει να περπατάει στο
δάσος…………………………………….
2. …ξέρει το όνοµα ενός δέντρου που
συναντούµε στον
Όλυµπο………………………..…….
3. …ξέρει το όνοµα ενός χωριού ή µιας
πόλης που βρίσκεται στον
Όλυµπο………………………..…

4. …έχει ζώο και το περιποιείται
στο σπίτι του
………………………..………
5. …έχει πιει νερό από πηγή στο
βουνό ………………………..…….
6. ….έχει ανέβει στο Μύτικα την
ψηλότερη κορφή του Ολύµπου µε
ύψος 2917µ.
……………………………………………

ή έχει

7. …επισκεφτεί τον Όλυµπο γενικότερα ………………………..……………………………….
8. …αναγνωρίζει τον καρπό που βλέπετε δίπλα
………………………..………………………………………………...
και ξέρει ένα τρόπο που αυτός να τρώγεται.
…..……………………………………………………………………………
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 2
Παρατηρήστε και µετρήστε
Ο σωστός ερευνητής - περιπατητής της φύσης φροντίζει να ξέρει και να
καταγράφει, πάντοτε, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν την ηµέρα που
εξορµεί στην φύση.
Παρατήρησε και κατάγραψε
επικρατούν σήµερα. Έχει …:

τις µετεωρολογικές συνθήκες που

Ηλιοφάνεια
Συννεφιά
Βροχόπτωση

πολύ
πολύ
πολύ

µέτρια
µέτρια
µέτρια

λίγο
λίγο
λίγο

καθόλου
καθόλου
καθόλου

Φυσάει

πολύ

µέτρια

λίγο

καθόλου

Τι κατεύθυνση έχει ο άνεµος;
Β

ΒΑ

ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ ΓΡΑΙΓΟΣ

Β∆
ΜΑΪΣΤΡΟΣ

ΝΑ

Ν

Ν∆

Α

∆

ΟΣΤΡΙΑ
ΣΟΡΟΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ ΛΕΒΑΝΤΕΣ ΠΟΥΝΕΝΤΕΣ
(σηµειώνουµε το σωστό)

Με την βοήθεια των οργάνων που έχετε διαθέσιµα µετρήστε τη
θερµοκρασία του αέρα και του εδάφους, την υγρασία του αέρα και του
εδάφους, το pH και τη θερµοκρασία του νερού.

Θερµοκρασία εδάφους
Θερµοκρασία αέρα
Υγρασία αέρα
Θερµοκρασία νερού
pH νερού
∆ιαλυµένο οξυγόνο

Όπως καταλαβαίνετε χρειάζονται πολλές µετρήσεις για την πρόβλεψη του
καιρού που παρακολουθούµε στα δελτία ειδήσεων.
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 3
Προσανατολιστείτε. Βρείτε το νότο στο δάσος µε το ρολόι σας!
Σηµαδεύετε µε τον ωροδείκτη του ρολογιού σας τον ήλιο. Με την ηµιευθεία
που περνάει από το 12 σχηµατίζεται γωνία. Η ευθεία που περνάει από τη µέση των
δυο αυτών πλευρών, και ονοµάζεται διχοτόµος της γωνίας, µας δείχνει τον Νότο.

Νότος

9
12

6
3

ΒΟΡΑΣ

Αυτό βέβαια ισχύει τις πρωινές ώρες στο βόρειο ηµισφαίριο της γης. Το απόγευµα
εάν επιµείνουµε στην οξεία γωνία, η διχοτόµος µας δείχνει αυτή τη φορά το Βορά,
ενώ η αµβλεία και πάλι το Νότο.
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ
Για την ετυµολογία του ονόµατος «Όλυµπος» υπάρχουν οι παρακάτω εκδοχές:

Η ονοµασία Όλυµπος σηµαίνει τον ουρανό και το πολύ ψηλό βουνό και
προέρχεται από το « ολολαµπής» σύµφωνα µε την άποψη του Μάρκου Μουσούρου,
φιλολόγου και καθηγητή. ( 1470-1517)

Ο Γερµανός φιλόλογος και γλωσσολόγος G. Curtius (1820-1885) πιστεύει ότι
η λέξη Όλυµπος προέρχεται από τη ρίζα λαµπ- και ερµηνεύεται ολολαµπής,
ολόλευκος, ολόλαµπρος.

Ο Μ. Φιλήντας, (1870-1934), γλωσσολόγος και λογοτέχνης υποστηρίζει ότι η
ονοµασία Όλυµπος προέρχεται από δύο σηµιτικές λέξεις κατά παράθεση: ULUWENULUEN ή ULU που σηµαίνει ψηλά και BAS ή BOS που σηµαίνει θεοτική δύναµη.
Έτσι έχουµε ULUENBAS ή ULUBOS –Ούλυµπος- Όλυµπος που σηµαίνει στα ύψη η
δύναµη, δηλαδή η ουράνια, η θεϊκή, η ύψιστη δύναµη.

Η Ε. Πουλάκη, αρχαιολόγος πιστεύει ότι η λέξη Όλυµπος είναι προελληνική και
σηµαίνει βουνό ή ουρανός .Υπάρχουν βουνά µε το όνοµα Όλυµπος και σε άλλα µέρη
της Ελλάδας όπως Κύπρο, Ιωνία, Βιθυνία, Λυκία. Ο Όµηρος όµως στην Ιλιάδα
ταυτίζει την κατοικία των θεών και του ∆ία µε τον Πιερικό Όλυµπο.

Ο Α. Τσοµπανάκης, ακαδηµαϊκός, υποστηρίζει ότι η λέξη Όλυµπος σηµαίνει
ψηλό βουνό ,ονοµασία που προέρχεται από τους Αιολείς. Έτσι αποκαλούσαν οι
Αιολείς, όπου κι αν πήγαν, τα ψηλά βουνά.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

Ο Όλυµπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας (2918 µ.) µε έκταση
174.200 στρ. και κατέχει τη δεύτερη θέση στα Βαλκάνια. Τα όριά του καθορίζονται
βόρεια από τα στενά της Πέτρας και νότια από την κοιλάδα των Τεµπών. Οι
ψηλότερες κορυφές του Ολύµπου είναι: Μύτικας ή Πάνθεον (2918 µ.), Στεφάνι
(2909µ.), Σκολειό (2904µ.). Στην περιοχή της Καρυάς, το ρέµα της Ζηλιάνας τον
χωρίζει σε δύο τµήµατα, τον κυρίως Όλυµπο και τον Κάτω Όλυµπο. Ο Κάτω Όλυµπος
είναι χαµηλότερος (κορυφή Μεταµόρφωση 1587 µ.), απλώνεται στο Ν. Λάρισας και
λιγότερο στο Ν. Πιερίας φτάνοντας ως τη θάλασσα. Ο Όλυµπος είναι ορατός από τις
κορυφές των περισσότερων βουνών στην Ελλάδα.
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ
Το σχήµα του Ολύµπου, η πολύµορφη και ευµετάβλητη γοητεία της φύσης του,
οι ψηλές κορυφές του, γεµάτες οµίχλη και χαµηλά σύννεφα που φέρνουν συχνά
καταιγίδες, προκάλεσαν δέος και θαυµασµό στον προϊστορικό άνθρωπο που κατοίκησε
στους πρόποδές του, όπου η αρχαιολογική σκαπάνη αποκαλύπτει σήµερα ευρήµατα από
οικισµούς της εποχής του σιδήρου. Οι πρώτοι αυτοί κάτοικοι της περιοχής θα
δηµιουργήσουν τους θρύλους που αργότερα θα δώσουν το ∆ωδεκάθεο των Αρχαίων
Ελλήνων.
Οι δώδεκα θεοί κατοικούν στα φαράγγια, «τις πτυχές του Ολύµπου» όπως τα
αποκαλεί ο Όµηρος- όπου βρίσκονται και τα παλάτια τους. Το Πάνθεον (ο σηµερινός
Μύτικας), είναι το σηµείο συνάντησής τους, θέατρο των θυελλωδών συζητήσεών τους.
Ο θρόνος του ∆ία (το σηµερινό Στεφάνι), φιλοξενεί αποκλειστικά τον αρχηγό των
θεών, το ∆ία. Από κει εξαπολύει τους κεραυνούς του δείχνοντας έτσι τη «Θεϊκήν του
µήνιν». Ο Όλυµπος στην Ιλιάδα ονοµάζεται µέγας, µακρύς, αιγλήεις (δηλ. λαµπρός),
πολύδενδρος.
Στους πρόποδες του Ολύµπου, 5 χλµ. από την θάλασσα, βρίσκεται το ∆ίον,
ιερή πόλη των Μακεδόνων αφιερωµένη στο ∆ία και στους δώδεκα Θεούς. Η ακµή του
τοποθετείται ανάµεσα στον 5ο π.Χ. και τον 5ο µ.Χ. αιώνα. Οι ανασκαφές που
άρχισαν το 1928 και συνεχίζονται µέχρι σήµερα αποκάλυψαν πλούσια ευρήµατα της
µακεδονικής, ελληνιστικής και ρωµαϊκής εποχής, που βρίσκονται στο µουσείο του
∆ίου. Η Πίµπλεια και τα Λείβηθρα, άλλες δύο αρχαίες πόλεις στην περιοχή του
Ολύµπου, σχετίζονται µε τον µύθο του Ορφέα και τα ορφικά µυστήρια. ∆ίπλα στην
θάλασσα, σε στρατηγική θέση, ορθώνεται το κάστρο του Πλαταµώνα που κτίστηκε
ανάµεσα στον 7ο και 10 µ.Χ. αιώνα στη θέση της αρχαίας πόλης Ηράκλειον.
Αλλά και αργότερα η Ιστορία στάθηκε πολυτάραχη στον Όλυµπο. Στα χρόνια
της Τουρκοκρατίας το βουνό υπήρξε κρησφύγετο και ορµητήριο διασήµων κλεφτών και
αρµατολών. Στα νεώτερα χρόνια, µετά το 1900, έδρασαν εδώ ληστές. Κατά την
εισβολή των Γερµανών το 1941 ο ελληνικός στρατός µαζί µε µονάδες Νεοζηλανδών
και Αυστραλών έδωσαν σηµαντικές µάχες. Αµέσως µετά φώλιασε εδώ η Εθνική
Αντίσταση.
Ολόκληρος ο Πιερικός Όλυµπος κηρύχθηκε αρχαιολογικός και ιστορικός χώρος
προκειµένου να διαφυλαχθεί η µνηµειακή και ιστορική του όψη.

Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Από τα σχετικά νεότερα βουνά µας, αφού η ηλικία των κυρίως πετρωµάτων του
υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 200.000.000 χρόνια, ο Όλυµπος είναι ένας σχετικά
µικρός σε έκταση και σχεδόν στρογγυλός ορεινός όγκος. Πριν από 1.000.000 χρόνια
οι παγετώνες κάλυψαν τον Όλυµπο και δηµιούργησαν τα πλατώµατα και τα κοιλώµατα
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του βουνού. Η επίδραση της βροχής και του ανέµου σε συνδυασµό µε τις συχνά βίαιες
δυνάµεις της φύσης σµίλευσαν τη σηµερινή µορφή του Ολύµπου που υψώνεται σαν
γιγάντιος πύργος. Η πολύπλοκη γεωλογική ιστορία της περιοχής καταφαίνεται και από
την γεωµορφολογία του Εθνικού ∆ρυµού και όλου του Ολύµπου: 52 κορυφές
υψώνονται από τα 760 µ. µέχρι τα 2.918 µ. του Μύτικα, µεγάλες ρεµατιές και
βαθιές χαράδρες, βαθιές αµφιθεατρικές κοιλότητες, σπήλαια και βάραθρα που πολλά
ακόµα µένουν ανεξερεύνητα.

ΚΛΙΜΑ
Το κλίµα του Ολύµπου στις χαµηλότερες περιοχές είναι τυπικά µεσογειακό,
δηλαδή θερµό και ξηρό το καλοκαίρι και υγρό το χειµώνα. Στις ψηλότερες περιοχές
είναι πιο υγρό και πιο τραχύ µε εντονότερα φαινόµενα. Εδώ πέφτει συχνά χιόνι όλο το
χειµώνα, ενώ η βροχή και το χιόνι είναι συνηθισµένα φαινόµενα και το καλοκαίρι. Η
θερµοκρασία κυµαίνεται το χειµώνα από -20οC µέχρι 10οC και το καλοκαίρι γενικά
από 0οC µέχρι 20οC, ενώ οι άνεµοι είναι σχεδόν καθηµερινό φαινόµενο. Η έντονη
ποικιλότητα του ανάγλυφου, ο διαφορετικός προσανατολισµός των πλαγιών και η θέση
τους σε σχέση µε την θάλασσα επηρεάζουν κατά τόπους το κλίµα του Ολύµπου µε
αποτέλεσµα να επικρατούν τοπικές συνθήκες µικροκλίµατος που σε συνδυασµό µε το
γεωλογικό υπόβαθρο και το έδαφος ευνοούν την ανάπτυξη ιδιαιτέρων τύπων
βλάστησης και χαρακτηριστικών βιοτόπων αντίστοιχα.
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Ο Όλυµπος έχει περισσότερα από 1700 είδη φυτών, δηλαδή περίπου το 25%
της ελληνικής χλωρίδας. Τα περισσότερα από αυτά που βρίσκονται σε χαµηλό
υψόµετρο είναι τα συνηθισµένα µεσογειακά και κεντροευρωπαϊκά είδη. Στη γυµνή από
δέντρα αλπική ζώνη υπάρχουν πάνω από 150 είδη φυτών. Από αυτά τα µισά
βρίσκονται µόνο στη Βαλκανική χερσόνησο και τα 23 µόνο στον Όλυµπο και πουθενά
αλλού (ενδηµικά). Στον Όλυµπο παρατηρείται και το µεγαλύτερο δασοόριο της
Ευρώπης που φτάνει τα 2700 µ.
Η µεγάλη υψοµετρική διαφορά, από το επίπεδο της Θάλασσας µέχρι τα 2.918µ.
και η µικρή απόσταση από τη θάλασσα (µόλις 20 χλµ. σε ευθεία γραµµή χωρίζουν το
Μύτικα από το Αιγαίο) δηµιουργούν χαρακτηριστικούς τύπους βλάστησης µε πολλές
ιδιαιτερότητες.
Υπάρχουν γενικά τέσσερις διαδοχικές ζώνες βλάστησης χωρίς σαφή όρια µεταξύ τους,
µε πολλές όµως αλληλοδιεισδύσεις και ανακατατάξεις, που οφείλονται στην ποικιλία
του ανάγλυφου και του µικροκλίµατος.
Στα χαµηλότερα, από υψόµετρο περίπου 300 και µέχρι τα 500 µ., είναι η ζώνη
των αείφυλλων σκληρόφυλλων (µακκία) µε συνηθέστερα είδη την αριά (Quercus ilex),
την γλιστροκουµαριά (Arbutus adrachnae), το πουρνάρι (Quercus coccifera), την
ήµερη κουµαριά (Arbutus unedo), το φυλίκι (Phillyrea media), τον κέδρο (Juniperus
oxycedrus), την καστανιά (Castanea sativa) κ.ά. Υπάρχουν επίσης ορισµένα
χαρακτηριστικά φυλλοβόλα είδη: ο φράξος (Fraxinus ornus), το τρίλοβο σφενδάµι
(Acer monspessulanum), η κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), η κοκορεβυθιά (Pistacia
terebinthus). Ανάµεσα στους θάµνους και τα δέντρα τα ξέφωτα σκεπάζονται από
φρύγανα όπως η λαδανιά, το θυµάρι, και πολλά άλλα. Οι µεσογειακοί θαµνώνες είναι
επίσης πολύ πλούσιοι σε ποώδη και βολβώδη φυτά. Σε αυτά τα µέρη αναφέρεται η
ύπαρξη 12 ορχεοειδών, ενώ άλλα χαρακτηριστικά φυτά είναι οι ανεµώνες, τα κολχικά,
οι κρόκοι, οι αγριονεραγκούλες, οι άκανθοι, η κίτρινη τουλίπα, το κισσόφυλο
κυκλάµινο, η δρακοντιά, κ.λ.π.
Από τα 600 έως τα 1700 µ. εκτείνεται η ζώνη των δασών οξυάς - ελάτης και
ορεινών κωνοφώρων, όπου κυρίαρχο είδος βλάστησης είναι η µαύρη Πεύκη (Pinus
nigra var. Pallasiana) και σχηµατίζει συµπαγείς συστάδες. Πάνω στα κλαδιά αυτών
των δέντρων καθώς και των καστανιών φυτρώνουν παράσιτα όπως ο ιξός. Σε µικρές
οµάδες και λόχµες εµφανίζονται η υβριδογενής ελάτη (Abίes hybridogenus), η οξυά
(Fagus moesiaca), σποραδικά η φτελιά (Ulmus glabra), η αγριοκερασιά (Prunus
cerasifera), ο ίταµος (Taxus baccata), η λεπτοκαρυά (Coryllus avellana), η κρανιά
(Cornus mas) και µια σηµαντική ποικιλία από ποώδη φυτά. Τα φαράγγια και οι
ρεµατιές καλύπτονται από πλατάνια (Platanus onentalis), ιτιές (Salix cίnerea) µαύρα
σκλήθρα κ.λ.π.
Από υψόµετρο 1.400 µ. εµφανίζονται τα ψυχρόβια κωνοφόρα µε το χαρακτηριστικό
και σπάνιο είδος πεύκου, το ρόµπολο (Ρίηυs heldreίchii), που αντικαθιστά βαθµιαία
την µαύρη πεύκη και δηµιουργεί αµιγές δάσος σχεδόν µέχρι τα 2.000 µ. Η περιοχή
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που αναπτύσσεται το ρόµπολο είναι συνήθως ξηρή και οι πλαγιές πετρώδεις. Η
βλάστηση που αναπτύσσεται στην περιοχή αυτή είναι προσαρµοσµένη στις ειδικές
τοπικές συνθήκες και αντιπροσωπεύεται από χαρακτηριστικούς θάµνους, αγρωστώδη,
χασµόφυτα κ.ά., ενώ η χλωρίδα περιλαµβάνει πολλά ενδηµικά είδη των Βαλκανίων.
Πάνω από το δασικό όριο, πέρα από τα 2.500 µ. και µέχρι τις κορυφές, ένα
µωσαϊκό από αλπικά οικοσυστήµατα διαδέχεται τη ζώνη του ρόµπολου ανάλογα µε το
ανάγλυφο, την κλίση και τον προσανατολισµό του εδάφους. Στα λιβάδια, στους
βράχους και στις απότοµες πλαγιές ζουν µερικά από τα ωραιότερα ελληνικά
αγριολούλουδα και τα περισσότερα από τα 23 συνολικά ενδηµικά φυτά του Ολύµπου.
Χαρακτηριστικά φυτά είναι η βιόλα, η καµπανούλα, η λιναριά, το γεράνι, η αχιλλέα και
πολλά άλλα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το είδος jankaea heldreichii, φυτικό
λείψανο από την εποχή των παγετώνων.

ΤΑ ΕΝ∆ΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
1. Achillea ambrosiaca 2. Alyssum handelii 3. Asprerula muscosa 4. Aubrieta
thessala
5. Campanula oreadum 6. Carum adamovicii 7. Centaurea incompleta
8. Centaurea litochorea 9. Centaurea transiens 10. Cerastrium theophrastii 11.
Erysimum olympicum 12. Festuca olympica 13. Genίsta sakellariadis 14. Jankaea
heldreichii 15. Ligusticum olympicum 16. Melampyrum ciliatum 17. Ροα thessala
18. Potentilla deorum 19. Rynchiosinapis nivalis 20. Silene dionysii 21. Silene
oligantha 22. Veronica thessalica 23. Viola striis – notata
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 4
Συναντήσατε και είδατε στο περίπατό σας στο δασικό
οικοσύστηµα του κάτω Ολύµπου…

ΕΛΑΤΟ…..

ΚΑΣΤΑΝΙΑ…..

ΠΕΥΚΟ…..

ΠΛΑΤΑΝΟΣ…..

ΧΡΥΣΟΞΥΛΙΑ…..

ΓΑΥΡΟΣ…..
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 5
Συνaντήσατε και είδατε στο περίπατό σας στο δασικό
οικοσύστηµα του κάτω Ολύµπου…

ΚΟΥΜΑΡΙΑ …..

ΡΕΙΚΙ ή ΣΟΥΣΟΥΡΑ …..

ΛΑ∆ΑΝΙΑ …..

ΚΕ∆ΡΟΣ …..

ΙΞΟΣ …..

ΠΟΥΡΝΑΡΙ …..
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 6
Συναντήσατε και είδατε τα παρακάτω βότανα και λουλούδια:

ΜΕΝΤΑ …..

ΘΥΜΑΡΙ …..

ΡΙΓΑΝΗ …..

ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ …..

ΠΡΙΜΟΥΛΑ …..

ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ …..
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 7
Αναγνωρίστε τα κατώτερα φυτά και τους µύκητες:

_____

________

________

____

____
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 8
Αναγνωρίστε τους καρπούς:

________

____________

_______

_______

______

____
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 9
Μετρήστε την ηλικία ενός δέντρου

Θα προσπαθήσουµε να βρούµε την ηλικία ενός δέντρου που µπορούµε να
φτάσουµε εύκολα κοντά του.

Εάν µετρήσουµε την
περιφέρεια ενός δέντρου σε
ύψος περίπου 1,30µ από το
έδαφος (σε εκατοστά), και
τον αριθµό αυτόν τον
διαιρέσουµε µε το 2,5 τότε
βρίσκουµε κατά προσέγγιση
την ηλικία του δέντρου.

……….

2,5

Το δέντρο µας είναι

χρονών περίπου.
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Στα µονοπάτια του Ολύµπου
Φύλλο εργασίας 1O
Μέτρηση ηλικίας δέντρου. Πληροφορίες που µας δίνει η τοµή
του κορµού ενός δέντρου
Εάν έχουµε ένα κοµµένο κορµό δέντρου µπορούµε να πάρουµε
πληροφορίες.
Τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του το δέντρο από το οποίο προέρχεται η τοµή
του κορµού που έχουµε στα χέρια µας, µας δείχνει ότι σ’ αυτήν την πλευρά αρκετά κοντά
του υπήρχε κάποιο άλλο και παρεµποδίστηκε η οµαλή ανάπτυξή του.
Τα επόµενα δυο χρόνια
απελευθερώθηκε από το εµπόδιο που
βρισκόταν πολύ κοντά του και
αναπτύχθηκε κανονικά µε οµόκεντρους
κύκλους. Οι χρονιές πρέπει να ήταν
αρκετά υγρές εφόσον έχουµε αρκετή
ανάπτυξη προσπαθώντας να καλύψει και
την ισορροπία του.
Ενώ οι επόµενες δυο χρονιές
είναι χρονιές ξηρασίας. Η δεύτερη
σχετικά λιγότερο ξηρή απ’ ότι η πρώτη.
Το µαύρο σηµαδάκι µας
υποδεικνύει ότι κοντά στο
δέντρο µας συνέβη κάποιο
ατύχηµα, ίσως φωτιά.

Οι τελευταίες τρεις χρονιές είναι φυσιολογικές κι
έχουµε οµαλή ανάπτυξη µε σχεδόν οµόκεντρους
κύκλους.

Μπορείς να βρεις την ηλικία του κορµού:

Σχισµές που µπορούµε να δούµε σε κορµό είναι ενδείξεις µεγάλου παγετού.
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Ο Όλυµπος και το δάσος του.
Φύλλο εργασίας 11
Συµπληρώστε τα κενά µε τις παρακάτω λέξεις:

εξάτµιση, ζώων, εξισορρόπηση, διοξείδιο, διάβρωση, πηγές, χαρτί,

οξυγόνο,

ανέµου, αποθηκεύεται, θορύβους, υγρασία.

Ο ρόλος του δάσους στην προστασία του περιβάλλοντος!

ΤΟ ∆ΑΣΟΣ:
συγκρατεί το νερό της βροχής και δεν το αφήνει να πέφτει µε δύναµη
στο έδαφος. Προστατεύει λοιπόν το έδαφος από τη _ _ _ _ _ _ _ _
(µόνο το 5% του νερού της βροχής κυλάει σ’ ένα πυκνό δάσος).
καλύπτει το έδαφος και το προστατεύει από την έντονη ηλιακή
ακτινοβολία µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η _ _ _ _ _ _ _ _ του
νερού και να αυξάνεται η _ _ _ _ _ _ _ του.
επιδρά στο κλίµα µειώνοντας τις µέγιστες θερµοκρασίες (8ο -17ο C)
και αυξάνοντας τις ελάχιστες (1ο – 3ο C). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
την _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ της θερµοκρασίας σε µια περιοχή.
ενισχύει τα υπόγεια νερά, βοηθά ώστε το νερό της βροχής να _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ στη γη αντί να κυλάει προς τη θάλασσα (στα δάση
το έδαφος κρατάει το νερό σαν σφουγγάρι).
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βελτιώνει την ποιότητα του νερού. Στις _ _ _ _ _ που αναβλύζουν
στα δάση ή κοντά σε αυτά το νερό είναι καθαρότερο (το καθαρότερο
νερό αναβλύζει από τα δάση µε οξιές).
παράγει το απαραίτητο και αναντικατάστατο για τη ζωή µας _ _ _
_ _ _ _ ενώ δεσµεύει το _ _ _ _ _ _ _ _ _ του άνθρακα.
Μας προσφέρει το ξύλο από το οποίο παράγουµε _ _ _ _ _.
εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, και διατροφή
πολλών _ _ _ _.
Ακόµη µειώνει την ένταση του _ _ _ _ _ _, απορροφά τους _ _ _ _
_ _ _ _ και τη σκόνη.
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Η πανίδα του Ολύµπου, που δεν έχει µελετηθεί συστηµατικά µέχρι σήµερα,
περιλαµβάνει σηµαντική ποικιλία ειδών, καθώς και µερικά από τα απειλούµενα µε
εξαφάνιση είδη της Ευρώπης. Και στις τρεις ζώνες παρατηρείται ιδιαίτερα
σηµαντική πανίδα µε υψηλή συγκέντρωση σπάνιων ερπετών, πουλιών και ορεινών
θηλαστικών.
Έχουν καταγραφεί 32 είδη θηλαστικών; στα οποία περιλαµβάνονται το
αγριοκάτσικο (Rυρίcapra rupicapra), το ζαρκάδι (Capreolus capreolus), το
αγριογούρουνο (Sus scrofa), η αγριόγατα (Felis sylvestris), το κουνάβι (Martes
foina), η αλεπού (Vulpes vulpes), ο σκίουρος (Scίurus vulgaris) κ.ά. Σπανίζουν το
αγριόγιδο, ο λύκος και ο αγριόγατος, ενώ δυστυχώς η αρκούδα, ο λύγκας και το
ελάφι έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν ακόµα τα συνηθισµένα ερπετά του ελληνικού
χώρου (φίδια, χελώνες, σαύρες, σαλαµάνδρες κ.λπ.) και ορισµένα αµφίβια (18
είδη) στα ρέµατα και τις εποχιακές λίµνες, καθώς και µια µεγάλη ποικιλία εντόµων,
κυρίως πεταλούδες, για τις οποίες ο Όλυµπος φηµίζεται.
Ιδιαίτερα πλούσια είναι επίσης και η ορνιθοπανίδα του Ολύµπου. Έχουν
εντοπιστεί 115 είδη πτηνών, πολλά από τα οποία, ιδιαίτερα τα αρπακτικά, είναι
σπάνια και προστατεύονται αυστηρά από διεθνείς συµβάσεις. Στις ορθοπλαγιές
βρίσκουν καταφύγιο αρπακτικά όπως ο χρυσαετός, ο γυπαετός, ο πετρίτης, ο
σταυραετός, το σαΐνι, ο ασπροπάρης και ο φιδαετός. Στα δάση φωλιάζουν 7 από
τα 10 είδη δρυοκολαπτών της Ευρώπης. Ανάµεσά τους τα σπάνια µαυροτσικλιτάρα
και τριδακτυλοτσικλιτάρα. Τέλος στις αλπικές κορυφές και στις δύσκολες καιρικές
συνθήκες έχουν προσαρµοστεί ο χιονοψάλτης και η χιονάδα αλλά και δύο είδη
καλιακούδας.
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 12
Αναγνωρίστε τα ζώα:

______

__________

_____ ___

_____

____

_________
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΙΟ-ΙΧΝΩΝ
Στις δασικές βιοκοινότητες συναντάµε ένα µεγάλο αριθµό ζωικών
οργανισµών. Η ποικιλία της δασικής πανίδας δεν είναι πάντα εµφανής. κάποια ζώα
«κρύβονται» στο φύλλωµα ή στον κορµό των δέντρων, άλλα ζουν στο υπέδαφος,
µερικά είναι δραστήρια µόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ άλλα είναι δύσκολα
διακριτά λόγω
µικροσκοπικού µεγέθους.
Ωστόσο, φωλιές πουλιών, υπόγεια
ανοίγµατα, ίχνη πελµάτων στο έδαφος, φαγωµένοι καρποί, φυτικοί ιστοί σε φάση
αποσύνθεσης, σκουπίδια κ.ά. βεβαιώνουν την παρουσία ζωικών οργανισµών που δε
βλέπουµε.

ίχνος
σκύλου

ίχνος
λαγού

ίχνος
σκίουρου

ίχνος
ποντικού
σαλιγκάρια
σπασµένα
από ράµφος πουλιού

ίχνος
αλεπούς

ίχνος
αρουραίου

βελανίδια
δαγκωµένα
από σκίουρο
µαλλί αρνιού
πάνω σε
σύρµα
φουντούκια
τρυπηµένα
από ποντίκι
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
Από το 1937, η Ελλάδα άρχισε να αναγνωρίζει περιοχές µε ειδικό
οικολογικό ενδιαφέρον (δάση, υγροτόπους κτλ.) και να τις θέτει υπό εθνικό
καθεστώς προστασίας. Οι κατηγορίες επιγραµµατικά είναι οι ακόλουθες:

Εθνικοί ∆ρυµοί, Εθνικά Πάρκα, Αισθητικά ∆άση, ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης,
Καταφύγια Άγριας Ζωής, Ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές, Εκτροφεία
θηραµάτων, Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Περιοχές Προστασίας της
Φύσης, Προστατευόµενοι Φυσικοί Σχηµατισµοί και Τοπία, Περιοχές Οικοανάπτυξης
Εκτός από την εθνική νοµοθεσία, ειδικές υποχρεώσεις για την προστασία της
φύσης απορρέουν από σχετικές ∆ιεθνείς Συµβάσεις τις οποίες η Ελλάδα έχει
κυρώσει και από διεθνείς πρωτοβουλίες. Οι κατηγορίες επιγραµµατικά είναι οι
ακόλουθες:

Περιοχές του ∆ικτύου «Natura 2000», Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας (Σύµβαση
Ramsar), Ειδικά Προστατευόµενες Περιοχές (Σύµβαση της Βαρκελώνης),
Βιογενετικά Αποθέµατα, Αποθέµατα Βιόσφαιρας, Μνηµεία Παγκόσµιας
Κληρονοµιάς, Περιοχές στις οποίες έχει απονεµηθεί το Ευρωδίπλωµα

ΕΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΥΜΟΙ

Οι Εθνικοί ∆ρυµοί περιλαµβάνουν εκτάσεις, στις περισσότερες από τις
οποίες κυριαρχεί ο δασικός χαρακτήρας, µε ιδιαίτερο οικολογικό και επιστηµονικό
ενδιαφέρον για τη διατήρηση της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και
γενικά του φυσικού περιβάλλοντος.
Κάθε Εθνικός ∆ρυµός αποτελείται από τον πυρήνα και την περιφερειακή
ζώνη. Στον πυρήνα απαγορεύεται η παραχώρηση έκτασης σε ιδιώτες ή νοµικά
πρόσωπα. Απαγορεύεται επίσης η εκµετάλλευση µεταλλείων, η βιοµηχανική
δραστηριότητα, η εγκατάσταση οικισµών ή αγροικιών, η υλοτοµία, το κυνήγι, το
ψάρεµα, η βοσκή ζώων και η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων. Στην
περιφερειακή ζώνη η ∆ασική Υπηρεσία παίρνει µέτρα για την προστασία της
χλωρίδας και της πανίδας, ωστόσο επιτρέπεται η κατασκευή του απαραίτητου
οδικού δικτύου, κτηρίων της ∆ασικής Υπηρεσίας, η ίδρυση χειµερινών και θερινών
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εγκαταστάσεων για ορειβασία και τουρισµό, ενώ τέλος επιτρέπεται η συλλογή
φυτών και η σύλληψη ζώων για επιστηµονικούς σκοπούς.
Έχουν κηρυχθεί οι ακόλουθοι 10 Εθνικοί ∆ρυµοί: Πρεσπών, Πίνδου (Βάλια

Κάλντα), Βίκου- Αώου, Ολύµπου, Οίτης, Λευκών Ορέων, (Σαµαριά), Αίνου,
Παρνασσού, Πάρνηθας, Σουνίου.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Ο Όλυµπος, είναι η πρώτη περιοχή, για την οποία εφαρµόστηκε ειδικό
καθεστώς προστασίας στην χώρα µας µε την κήρυξή του ως Εθνικού ∆ρυµού το
1938. Σκοπός της κήρυξης αυτής ήταν «...η διατήρηση στο διηνεκές του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής, δηλαδή της άγριας χλωρίδας, της πανίδας και του
φυσικού τοπίου, καθώς και των πολιτιστικών και άλλων αξιών της...,». Ακόµα η
ανακήρυξη του ∆ρυµού έγινε µε σκοπό την ενίσχυση της επιστηµονικής έρευνας
παράλληλα µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού και την ανάπτυξη του
τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή. Η σηµασία του ∆ρυµού έχει αναγνωριστεί όχι
µόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και παγκόσµια.
Το 1981 η UNESCO ανακήρυξε τον Όλυµπο «Απόθεµα της Βιόσφαιρας»
ενώ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον έχει συµπεριλάβει στις «Σηµαντικές για της
Ορνιθοπανίδα Περιοχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» και τον έχει εντάξει στις
περιοχές του ∆ίκτυο «Natura 2000».
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 13
Τοποθετήστε στις θέσεις του κάτω χάρτη τα ονόµατα των 10
Εθνικών ∆ρυµών της χώρας µας:
1.Όλυµπος, 2.Σαµαριά, 3.Σούνιο, 4.Πρέσπες, 5. Παρνασσός,
6. Οίτη, 7.Αίνος, 8.Βάλια-Κάλντα, 9.Βίκος-Αώος, 10.Πάρνηθα

----------- ------

----------- ----

----------------

------------

-------
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 14
Αναγνωρίστε τους ήχους γύρω σας!
Περπατήστε στο µονοπάτι του βουνού. Κλείστε τα µάτια σας κι ακούστε µε προσοχή. Στ’
αυτιά σας φτάνουν διάφοροι ήχοι. Αναγνωρίστε τους και σηµειώστε τους.

Ήχοι από ανθρώπινες δραστηριότητες.
1. Βουή αυτοκινήτων
2. Θόρυβος τσεκουριού ή πριονιού
3. Σφύριγµα βοσκού ή ήχος φλογέρας
4. Κουδουνίσµατα
5. Κάτι άλλο

Ήχοι από δραστηριότητες ζώων.
6. Κελαηδήµατα πουλιών
7. Γάβγισµα σκύλου
8. Βελάσµατα
9. Κόασµα βατράχου
10. Βούισµα εντόµων
11. Κάτι άλλο

Ήχοι από φυσικές δραστηριότητες.
12. Ήχος βροχής
13. Σφύριγµα ανέµου
14. Θρόισµα φύλλων
15. Κελάρυσµα νερού
16. Κάτι άλλο
Ποια συναισθήµατα σας δηµιουργούν οι ήχοι του δάσους;
............................................................................................................................................................
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 15
Συµπληρώστε το σταυρόλεξο
1
2
3

4

5
6
7
8

9

10

11
12

1. Χρησιµοποιούνταν και στην αρχαιότητα ως φάρµακο.
2. Στα παραµύθια η κυρά Μάρω.
3. Θάµνος που µε τους κόκκινους καρπούς του κάνουµε τσίπουρο.
4. Το κυνηγάνε στην περιοχή.
5. Την παίρνουµε από τα πεύκα.
6. Αρωµατικό φυτό, το βάζουµε στα φαγητά.
7. Καρπός που τρώγεται και έχει ακανθώδες περίβληµα.
8. Η τρίτη ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου.
9. Θάµνος που λέγεται και σουσούρα και δίνει πολύ καλό µέλι.
10. Χαρακτηριστικό αµφίβιο της περιοχής του Ολύµπου.
11. Τον καίνε τις Αποκριές.
12. Απαραίτητο για όλους τους οργανισµούς.
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Ο Όλυµπος και το δάσος του
Φύλλο εργασίας 16
Βρείτε τον ήχο
Προσπαθήστε

ν’ ανακαλύψετε ποιο υλικό της φύσης περιέχουν τα

κουτάκια σας. Σηµειώστε ένα

 σ’ αυτό

βρίσκεται µέσα στο κουτάκι.

Κάστανο

Νερό

Πετραδάκι

Σπόροι

Φυλλαράκια

Χώµα

Κοµµάτι ξύλου

Φλούδα δέντρου
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που νοµίζετε ότι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Όλυµπος-Κείµενα και εικόνες δύο αιώνων»2006, επιµ. Κουρουζίδης
Σάκης, Ευώνυµος Οικολογική Βιβλιοθήκη, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Πιερίας
«Όλυµπος, το βουνό , Λιτόχωρο, η πόλη των θεών» ∆ήµος Λιτοχώρου
Σειρά : Μελέτες και έρευνες Χορηγός: ΣΕΚΑΠ Α.Ε.
Σειρά «Το Βιβλίο των Μικρών Εξερευνητών» Εκδόσεις Ελληνική Παιδεία
Σειρά « Το βιβλίο του βουνού, της θάλασσας κ.ά.» Εκδόσεις Ερευνητές
«Φυσική για παιδιά» λ. Σικορουκ Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή
«Όλυµπος» διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο
http://el.wikipedia.org
«Επίσκεψη στον Όλυµπο» διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο
http://www.musesnet.gr
«Όλυµπος» διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο
http://olympus.gr/gr/olympos.asp
http://www.kpe.gr
Πολύτιµος οδηγός και πηγή ιδεών ήταν τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα
για το δάσος από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
Αρναίας, Έδεσσας και Νάουσας

Από τους παρακάτω δικτυακούς τόπους χρησιµοποιήθηκαν
οι φωτογραφίες:
www.wikipedia.gr ( Έλατο)
www.anthorama.gr/fotos/platanus_orientalis7.jpg (πλάτανος )
www.inature.net.org (οχιά ,Vipera ammodytes)
www.club100.net/species/L_viridis/L_viridis.html (σαύρα ,Lacerta
viridis)
www.olda.nu (ιξός ,Viscum album)
www.topeiros.gr (γαύρος, Carpinus orientalis)

Οι υπόλοιπες φωτογραφίες προέρχονται από το φωτογραφικό αρχείο
του ΚΠΕ Ανατολικού ΟΛύµπου
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