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ΗΗΗ   υυυδδδρρρόόόβββιιιααα   βββλλλάάάσσστττηηησσσηηη   τττηηηςςς   ΚΚΚεεερρρκκκίίίνννηηηςςς  
Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της υδρόβιας βλάστησης στις λίμνες είναι η διάταξη των 


ών φυτών σε ζώνες. Η τυπική σειρά από τις όχθες προς τα βαθύτερα νερά είναι: 
 


1. ατικά): φυτρώνουν στη έρεια, κοντά στις όχθες λιμνών, ελών, ποταμών 
και κα  και μέχρι βάθος ένα  περίπου. Τμήμα των φυτών αναδύεται πάνω 
από νεια του νερού κατά το μεγαλύτερ  του έτους (τέτοια είναι τα καλάμια). 


2. Με οντα φύλλα (εφυδατικά): Φυτά ριζω στον πυθμένα που βρίσκεται 1-3 μέτρα βαθιά. Ένα 
μέρο  ή όλα τα φύλλα επιπλέουν στη νεια, χωρίς συνήθως να αναδύονται (π.χ. τα 


τα 2 μέτρα μέχρι το κατώτερο όριο που φτάνει 


διαφορετικ


Αναδυόμε
ναλιώ


την επιφά


 επιπλέ
ς όμως


να (υπερυδ
ν με αργή ροή


ν περιφ
 (1) μέτρο
ο μέρος


μένα 
ν επιφά


 


νούφαρα). 


3. Βυθισμένα (υφυδατικά): εμφανίζονται κυρίως από
αρκετό φως (εύφωτη ζώνη). Όλο το χρόνο ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, είναι 
τελείως βυθισμένα, εκτός από τα άνθη τους (π.χ. Μυριόφυλλο). 


4. Ελεύθερα πλέοντα (πλευστόφυτα): πλέουν στην επιφάνεια χωρίς να είναι ριζωμένα πουθενά (όπως η 
λέμνα-φακή του νερού). Αναπτύσσονται σε προφυλαγμένες θέσεις και των τριών ζωνών. Υπάρχουν και 
είδη που πλέουν βυθισμένα, κάτω από την επιφάνεια του νερού. 


Τα εφυδατικά και υφυδατικά μαζί, αποτελούν τα υδρόφυτα ενώ τα υπερυδατικά αποτελούν τα ελόφυτα. 
Όπως και στη θαλάσσια βλάστηση υπάρχει φυτοπλαγκτόν, αλλά και επίφυτα που προσκολλώνται σε 
άλλα φυτά. 


Τα «εφυδατικά» φυτρώνουν συνήθως σε λίγο βαθύτερα νερά σε σχέση με τα «υπερυδατικά». 
Το βάθος του νερού είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη των υδροφύτων. Δεν 
είναι όμως ο μοναδικός. Ο κυματισμός, οι αέρηδες, η χημεία του νερού, τα θρεπτικά στοιχεία 
του πυθμένα και του νερού παίζουν επίσης ρόλο. Τα Νεροκάστανα, για παράδειγμα, αντέχουν 
περισσότερο κυματισμό από τα Λευκά νούφαρα, ενώ τα Κίτρινα Νουφαράκια προτιμούν νερά 
πλουσιότερα σε νιτρικό άζωτο σε σχέση με τα Λευκά νούφαρα. 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::


ιά: Τι θα συνέβαινε εάν, τεχνητά, ανυψωνόταν η στάθμη της λίμνης 


   
Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε παιδί ή σε μικρές ομάδες 2-3 παιδιών, από ένα αντίγραφο 
του φύλλου «Υδρόφυτα με επιπλέοντα φύλλα». 
Κατά την περιήγησή τους στη λίμνη, τα παιδιά αναζητούν «εφυδατικά» φυτά που είναι από τα 
πιο χαρακτηριστικά αλλά και τα πιο εμφανή είδη υδροχαρούς βλάστησης. 
Με τη βοήθεια του φύλλου αναγνώρισης, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το είδος που 
βρήκαν. Τέλος, σημειώνουν στο χάρτη τις θέσεις που ανακάλυψαν κάποιο(-α) είδος(-η) 
σημειώνοντας το γράμμα της αλφαβήτου που του αντιστοιχεί. 
Στο τέλος ρωτήστε τα παιδ
με καινούργια αναχώματα; 


 ΥΛΙΚΑ: Φωτοτυπίες του φύλλου αναγνώρισης  «Υδρόφυτα με
επιπλέοντα φύλλα», μολύβια. 


 


θ  α


 
 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Δραστηριότητα ατομική ή για 
μικρές ομάδες που μπορεί να απασχολήσει ολόκληρη τάξη. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Οι μα ήτριες/-τές να είναι σε θέση ν  αναγνωρίζουν 
τυπικά «εφυδατικά» φυτά και να αναφέρουν τους βασικούς 
παράγοντες που καθορίζουν την εξάπλωσή τους σε μία 
λίμνη. Επίσης, να αιτιολογούν τη σημασία των ρηχών νερών 
για την άγρια ζωή.  


 


 


Τα παιδιά αναζητούν νούφαρα και 
άλλα τυπικά «εφυδατικά» φυτά στη 
λίμνη Κερκίνη. Τα αναγνωρίζουν και 
σημειώνουν σε χάρτη τη θέση 
εμφάνισής τους. 


 


 ;
 


Νούφαρα και άλλα εφυδατικά φυτά Σελ. 40 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Υδρόφυτα με επιπλέοντα φύλλα Σελ. 41 
 


Τα φυτά με επιπλέοντα φύλλα («εφυδατικά») 
φυτρώνουν συνήθως σε λίγο βαθύτερα νερά 
σε σχέση με τα «υπερυδατικά» που το 
μεγαλύτερο μέρος τους αναδύεται πάνω από 
το νερό (καλάμια, ψαθιά κλπ). Ωστόσο, δεν 
μπορούν να αναπτυχθούν σε πολύ βαθιά 
νερά (βαθύτερα των 5μ. περίπου). Το 
μεγαλύτερο μέρος της λίμνης Κερκίνης όμως 
έχει βάθος μεγαλύτερο των 25 μ. Το βάθος δεν 
είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει 
την ανάπτυξή τους. Ο κυματισμός, οι αέρηδες, 
η χημεία του νερού, τα θρεπτικά στοιχεία του 
πυθμένα και του νερού παίζουν επίσης ρόλο.  


 
Κίτρινο Νουφαράκι  
ή Νυμφοειδές (Ν) 


Nymphoides peltata 


3-10 εκ.  


Αναζητήστε τα στα πιο ρηχά νερά και 
σημειώστε, για όποια υπάρχουν στη λίμνη, τη 
θέση τους στο χάρτη  με το γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε είδος φυτού. 


 Τι θα συνέβαινε εάν ανυψωνόταν η στάθμη 
της λίμνης με καινούργια αναχώματα; 


Κίτρινο Νούφαρο (Ο) 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Λευκό Νούφαρο (Λ) 
Nymphaea alba 


9-30 εκ. 


Nuphar lutea 


Νεροκάστανο (Κ) 
Trapa natans 


20-30 εκ. 


Φράγμα 
Λιθότοπου 


Λιμνοχώρι 


Μανδράκι 


Ανατολικό 
ανάχωμα 


Δυτικό 
ανάχωμα 


Ποταμογείτονας (Π) 
Potamogeton natans 


Άνθη πρασινωπά 
Πολύγωνο το Αμφίβιο (Α) 
Polygonum amphibium 


Άνθη ρόδινα 





		40.Υδροχαρή Κερκίνη (color)

		41.Υδροχαρή Κερκίνη (white)






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
   


Η δραστηριότητα θα γίνει στο ύπαιθρο. 
 
Φροντίζουμε από πριν να ετοιμάσουμε, με τη βοήθεια των παιδιών, τις χάρτινες θήκες των 
ακόλουθων σελίδων (φτιάχνονται πολύ εύκολα και για να δoθεί το σχήμα τους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί συρραπτικό, σελοτέιπ ή κόλλα). Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και 
μια έτοιμη εργαλειοθήκη. 
 
Αρχικά ξεκαθαρίζουμε εάν κάθε παιδί θα συμμετέχει στη δραστηριότητα ατομικά ή σαν 
μέλος μιας ομάδας. Επίσης καθορίζουμε την χρονική διάρκεια και την επικράτεια μέσα στην 
οποία πρέπει να κινηθούν τα παιδιά. 
 
Κατόπιν δίνουμε σε κάθε παιδί ή ομάδα από μία θήκη. 
Ανάλογα με την περιοχή που θα επιλέξετε να κινηθείτε (λίμνη ή βουνό) επιλέξτε και την 
αντίστοιχη θήκη. 
 
Τα παιδιά θα προσπαθήσουν να συμπληρώσουν όσα περισσότερα διαμερίσματα της θήκης 
μπορούν μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια. 
 
Ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρέπει να κοπούν χλωρά κλαδιά ή φύλλα, ενώ στο τέλος θα 
σκορπιστούν όλα τα ευρήματα για να αποικοδομηθούν στο φυσικό περιβάλλον. 
 
Στο παιδί ή στην ομάδα που θα συμπληρώσει πρώτη τα διαμερίσματα ή θα έχει τα 
περισσότερα συμπληρωμένα διαμερίσματα στη λήξη της δραστηριότητας, μπορεί να 
απονεμηθεί “δίπλωμα διάκρισης”. Στα υπόλοιπα θα μπορούσε να δοθεί “αναμνηστικό 
δίπλωμα”. 
 
Σε μια παραλλαγή της δραστηριότητας ΔΕΝ δίνεται στα παιδιά έτοιμη θήκη. Εκ των 
προτέρων συμπληρώνονται από τους εμψυχωτές τα διαμερίσματα μιας «θήκης-υπόδειγμα». 
Αυτή η θήκη παρουσιάζεται για λίγα δευτερόλεπτα στα παιδιά που θα πρέπει να 
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΟΥΝ το περιεχόμενο των διαμερισμάτων της. Στη συνέχεια κάθε παιδί (ή 
ομάδα παιδιών) θα προσπαθήσει να συμπληρώσει τη δική του (-τους) θήκη. Μπορεί 
μάλιστα να οριστεί ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί με την ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ που έχει συμπληρωθεί η 
«θήκη-υπόδειγμα»!  


   


 ΥΛΙΚΑ: θήκη με μικρά διαμερίσματα (μία θήκη ανά μαθητή ή 
ανά ομάδα μαθητών), αναμνηστικά  διπλώματα. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική δραστηριότητα για την 
ύπαιθρο. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να παρατηρήσει το φυσικό 
περιβάλλον μιας περιοχής και να αναγνωρίσει στοιχεία που δεν 
είναι ορατά με μια πρώτη ματιά. Ο συνδυασμός ομαδικού 
πνεύματος, αναζήτησης, περιπλάνησης και ανακάλυψης 
αναμένεται να προσδώσουν θετικά συναισθήματα που θα 
συσχετιστούν (συνειδητά και ασυνείδητα) με τη φύση. 


 


 


 


Τα παιδιά καλούνται να 
συμπληρώσουν τa κενά 
διαμερίσματα της θήκης 
αναζητώντας όσα αναγράφονται 
σε κάθε ένα από αυτά. 
 


 


 ;
 


Η θήκη της περιοχής Λίμνης Κερκίνης Σελ. 57 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







  


  


   
   


 
 


 
1 φτερό 


 


κάτι που θυμίζει τον 
εαυτό μου... 


 


1 σπόρος που 
παρασύρθηκε από 


τον άνεμο 


1 πεσμένο 
κομμάτι φλοιού 


δέντρου 


 
1 πεσμένο φύλλο 
και 1 καρπός  
(Ανατολικού) 
Πλάτανου 


 Platanus orientalis 


κάτι που δεν θα 
έπρεπε να 


βρίσκεται εκεί! 
 


1 ξερό στάχυ 
αγρoστώδους φυτού 


 


3 πεσμένα  
φύλλα Ιτιάς 


Salix sp. 


 
2 πεσμένα 


φύλλα Φτελιάς 
Ulmus  sp. 


 


1 τριφύλλι 


1 κομμάτι 
ξύλου σε 


αποσύνθεση 


1 αγκάθι  


10 πολύ μικρά χαλίκια 


Η θήκη της λίμνης 


1  ξερός καρπός 
από Βούρλο 


Juncus sp. 
 
 


 







  


  


   
   


 
 


2 πεσμένα φύλλα  
Γαύρου 


Carpinus sp. 
 


2 πεσμένα κύπελλα 
βελανιδιού 


Quercus sp. 


Ένας σπόρος που 
παρασύρθηκε από 


τον άνεμο 
 


2 πεσμένους 
καρπούς 
Γαύρου 


Carpinus sp. 


 
2 πεσμένα φύλλα  


(Ανατολικού) 
Πλάτανου 


 Platanus orientalis 
 
 


2 πεσμένους 
καρπούς  


(Ανατολικού) 
Πλάτανου 


 Platanus orientalis 


κάτι που  
θυμίζει τον 
εαυτό μου... 


1 ξερό στάχυ 
αγρoστώδους φυτού 


 


2  πεσμένα  
ξερά φύλλα  
Βελανιδιάς 
Quercus sp. 


 
1 πεσμένο φύλλο 
από Σφενδάμι 


Acer  sp. 


Η θήκη του βουνού 


1 μισοφαγωμένο  
χλωρό φύλλο 


1 κομμάτι 
ξύλου σε 


αποσύνθεση 


1 αγκάθι  


1 χαλίκι Ασβεστόλιθου 


 







Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης                                       Κ.Π.Ε. Ποροΐων Σερρών 


ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 
Απονέμεται στ.... 


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


για το ομαδικό πνεύμα και την ευγενή άμιλλα που επέδειξε κατά τη συμμετοχή στο 


περιβαλλοντικό αγώνισμα προσέγγισης της προστατευόμενης περιοχής  


Λίμνης Κερκίνης 


 


 Κερκίνη, .......................... 







Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης                      Κ.Π.Ε. Ποροΐων Σερρών 


 


ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 
Απονέμεται στ.... 


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


για την επιτυχή και καθοριστική συμμετοχή στην ομάδα που  


διακρίθηκε στο περιβαλλοντικό αγώνισμα προσέγγισης της προστατευόμενης 


περιοχής Λίμνης Κερκίνης 


 


Κερκίνη, .......................... 





		57.Θήκη Κερκίνης A'βάθμια(color)

		58.Θηκη Κερκίνης  (Φύλλο Λίμνης) Α' βάθμια

		59.Θηκη Κερκίνης (Φύλλο Βουνού) Α' βαθμια 

		60.ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

		61.ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Δείχνετε στα παιδιά (για λίγο ή περισσότερο χρόνο) τα υποδείγματα των φύλλων 
φυλλοβόλων δέντρων που παρουσιάζονται στις σελίδες μαθητή «φθινοπωρινά φύλλα». 
 
Τα παιδιά ετοιμάζουν χάρτινα αντίγραφα των φύλλων. Τα χρωματίζουν για να τους δώσουν 
τις αποχρώσεις που επιθυμούν: τόνους του πράσινου για τα ανοιξιάτικα – καλοκαιρινά 
φύλλα και τόνους του καφέ, κίτρινου ή πορτοκαλί για τα φθινοπωρινά φύλλα. 
Αναφέρετε στα παιδιά τις χρωματικές διαβαθμίσεις των φύλλων του κάθε είδους δέντρου: 


- Τα φύλλα των βελανιδιών και των οξιών το φθινόπωρο παίρνουν τόνους του καφέ 
- Τα φύλλα από τα σφενδάμια το φθινόπωρο παίρνουν τόνους του κίτρινου έως βαθύ 


πορτοκαλί 
- Τα φύλλα από τα πλατάνια το φθινόπωρο παίρνουν σκούρους τόνους του κίτρινου 


και του καφέ 
Αφού τα παιδιά χρωματίσουν τα φύλλα και τους δώσουν τα χρώματα που επιθυμούν, 
μπορούν να δημιουργήσουν με αυτά το καλλιτεχνικό αντίγραφο ενός δέντρου ή ακόμα και 
μιας δασικής συστάδας στην τάξη.  
 
Σε κάθε φύλλο θα μπορούν να γράψουν μια φράση που σχετίζεται με το δέντρο. Δεν 
χρειάζεται να γράψουν τη φράση αμέσως (εφόσον δεν γνωρίζουν ήδη κάτι). Μπορούν να 
αναζητήσουν ή τυχαία να μάθουν περισσότερες πληροφορίες κάποιες άλλες στιγμές και να 
τις καταγράψουν τότε στα φύλλα.  
Θυμίστε στα παιδιά ότι όλα τα δέντρα που ετοιμάσανε φυτρώνουν στο βουνό Κερκίνη 
(Μπέλες) που καθρεφτίζεται στη λίμνη!  
Για να σχηματίσετε τα ξυλώδη τμήματα του δέντρου (κορμό, κλαδιά) μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε γκοφρέ χαρτί. 
 
Μπορείτε να φτιάξετε στην τάξη σας: 


- δέντρα διαφόρων ειδών  
- ένα δέντρο για κάθε εποχή του χρόνου (θυμηθείτε ότι τα συγκεκριμένα δέντρα είναι 


φυλλοβόλα οπότε το χειμώνα θα έχουν χάσει τα φύλλα τους!)  
   


   
   


 ΥΛΙΚΑ:  - Υποδείγματα φύλλων φυλλοβόλων δέντρων 
              - Ξυλομπογιές ή  κηρομπογιές 
              - Κόλλα, ψαλιδάκια 
              - Γκοφρέ χαρτί (για κορμό - κλαδιά) 
  


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική δραστηριότητα που 
μπορεί να απασχολήσει ολόκληρη τάξη. 


ΣΤΟΧΟΙ: Μέσα από μια καλλιτεχνική δημιουργία, τα παιδιά 
παρακινούνται να αναζητήσουν βασικές πληροφορίες για 
τυπικά ελληνικά δέντρα. Αποτυπώνουν την ομορφιά των 
φθινοπωρινών φύλλων και τις λεπτομέρειες που διακρίνουν 
τα φύλλα διαφορετικών ειδών δέντρων. 


 


 


Τα παιδιά ετοιμάζουν χάρτινα 
ομοιώματα φύλλων φυλλοβόλων 
δέντρων. Σε κάθε ένα φύλλο γράφουν 
μια φράση που σχετίζεται με το δέντρο. 
Στη συνέχεια όλα μαζί σχηματίζουν ένα 
φυλλοβόλο δέντρο στην τάξη!  


 


 ;
 


Φτιάξε ένα δέντρο στην τάξη! Σελ. 19 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Φθινοπωρινά φύλλα 
 


Σελ. 20 


 
 


Βελανιδιά  


Οξιά  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 







 


 Φθινοπωρινά φύλλα Σελ. 21 


 
 
 


Σφενδάμι  


Πλάτανος 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 





		19.Φτιάξε δέντρο(color)

		20.Φτιάξε δέντρο(white1)

		21.Φτιάξε δέντρο(white2)






 


 
 


 Γνωριμία με τη φύση της Λίμνης Κερκίνης Σελ. 7 


 
 


 
 
 


  
AA..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν    


ττάάξξηηςς  
  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Τα με τη βοήθεια του εκπαιδευτ


Κερκίνη. Για το σκο
φύλλο πος και ταμιευτήρ
Στη , τα παιδιά προσπαθούν να δι
και εμπλέκονται στο πρόβλημα (άμ
τι  κάνει η κάθε μία και τι συμφέρ


ν ένα υποθετικό σενάριο στ
μπορεί είναι π.χ. η σύγκληση ενός συμ
για τή διαχείριση της περιοχής.  
Τα παιδιά χωρίζονται σε τόσες ομάδες όσ
σκοπό να συζητήσει πώς πρέπει να θέσ
αυτό και πως μπορεί να επιλυθεί.  
Στη συνέχεια όλοι μαζί αποφασίζουν πώς
Κάθε μέλος της ομάδας προσπαθεί ι  
αντιπροσωπεύει.  
Σημ.: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα πρέπ
μόνο κάνοντας κάποιες διευκρινιστικές ε
που θα προβάλουν τα παιδιά. Μπορεί επίσ
παιδιών στη διαδικασία.  


Ενδεικτικοί ρόλοι:  
• Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαχείριση Π
• Εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών Οργανώ
• Επιστήμονες - Εκπρόσωποι του Φορέα α
• Αγρότες 
• Κάτοικοι της περιοχής 
• Εκπρόσωποι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
• Εκπρόσωποι των πουλιών της λίμνης Κ
• Εκπρόσωποι των υπόλοιπων ζώων της
• Εκπρόσωποι Τουριστικών Γραφείων 
• Εκπρόσωποι εταιρειών κατασκευής έργ ν


παιδιά, 
δημιουργηθ


 «Κερκίν
συνέχεια
ζώων) 


μπορεί να
Διαμορφώνου


 να 
τη σωσ


ικού, ενημερώνονται για το πρόβλημα που έχει 
πό αυτό διαβάστε, αν θέλετε, μαζί με τα παιδιά  το 
ας». 


εί στη λίμνη 
η: υγρότο


ασαφηνίσουν ποιες ομάδες ανθρώπων (ή ακόμα 
εσα ή έμμεσα, θετικά ή αρνητικά), με ποιο τρόπο, 
οντα έχει.  
ο οποίο συμμετέχουν οι ομάδες αυτές. Το σενάριο 
βουλίου που αποσκοπεί στη δημιουργία σχεδίου 


οι είναι και οι ρόλοι. Η κάθε ομάδα συνεδριάζει με 
ει τις απόψεις της, γιατί προέκυψε το πρόβλημα 


 και που υποτίθεται ότι διαδραματίζεται η ιστορία. 
να μιλάει μόνο με την διότητα την οποία 


ει να είναι ιδιαίτερα διακριτικός και να επεμβαίνει 
ρωτήσεις (αν χρειαστεί) πάνω στα επιχειρήματα 
ης διακριτικά να προκαλεί την εμπλοκή όλων των 


ς εριβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
σεων 


 Δι χείρισης Λίμνης Κερκίνης 


ερκίνης 
 λίμνης 


ω  


   


   
ΥΛΙΚΑ: Χαρτιά, μολύβια. 
 


 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:  Όλη η τάξη. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές/-τριες ερμηνεύοντας τους ρόλους 
ανθρώπων (ή και ζώων) που εμπλέκονται σε ένα πρόβλημα,  
το κατανοούν καλύτερα. Αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές 
και αντικρουόμενες απόψεις των εμπλεκόμενων μελών και 
καλούνται να δώσουν πραγματικές λύσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις παραμέτρους του προβλήματος.  


 


 


  


Τα παιδιά ερμηνεύουν αυτοσχέδιους 
ρόλους συγκεκριμένων ανθρώπων  
(ή ζώων) που εμπλέκονται σ’ ένα 
πρόβλημα υπερασπίζοντας τη θέση 
τους στο πρόβλημα αυτό.  
 


 


 ;
 


Παιχνίδι ρόλων Σελ. 63 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


  Κερκίνη: Υγρότοπος και ταμιευτήρας Σελ. 64 


Ο υγρότοπος της Κερκίνης και η άγρια ζωή που συντηρεί βρίσκονται κάτω από πίεση 
από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Οι πλέον καταστροφικοί ανάμεσα τους είναι η 
το μεγάλο εύρος της ετήσιας διακύμανσης της στάθμης του νερού και η υπερβολικά 
ψηλή μέγιστη στάθμη κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. 


Το υγροτοπικό δάσος, ενδιαίτημα με απαράμιλλη σημασία για τα υδρόβια πουλιά της 
Κερκίνης είναι απίθανο να επιζήσει ακόμα και μεσοπρόθεσμα, αν διατηρηθεί το σημερινό 
υδρολογικό καθεστώς. Δεν έχει παρατηρηθεί φυσική αναγέννηση μετά το 1978 και πολλά 
ζωντανά δένδρα έχουν πέσει στο έδαφος, καθώς οι κοντές τους ρίζες δεν μπορούν να τα 
συγκρατήσουν στο μαλακό, νοτισμένο χώμα. 


Οι περιοχές με ρηχά νερά, απαραίτητες για τα ψάρια και τα αμφίβια που γεννούν εκεί 
τα αυγά τους, ιδανικοί χώροι τροφοληψίας για τα πουλιά, συνεχώς ελαττώνονται. 
Ταυτόχρονα φθίνουν και οι συστάδες της υδρόφιλης μακροφυτικής βλάστησης. Καθώς 
το νερό σκεπάζει ολοένα και μεγαλύτερη έκταση, τα λιβάδια γύρω από τη λίμνη 
περιορίζονται και η πίεση από τη βοσκή εντείνεται. Το πρόβλημα της επάρκειας των 
βοσκοτόπων γίνεται ιδιαίτερα οξύ για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο τέλος του 
καλοκαιριού κάθε χρόνο. Εκείνη την εποχή κατεβαίνουν από τα θερινά λιβάδια, ψηλά στην 
οροσειρά της Κερκίνης, γύρω στα 4.000-5.000 αιγοπρόβατα, που πρέπει κι αυτά να 
βοσκήσουν στα λιβάδια της περιοχής, τουλάχιστον μέχρι την αρχή των βροχών. 


Τα αναπαραγόμενα πουλιά έχουν αναγκαστεί να μετακινήσουν την θέση της αποικίας 
επανηλειμμένα, καθώς τα δένδρα πεθαίνουν. (...). 


Η υψηλή στάθμη του νερού επηρεάζει και τους ανθρώπους γύρω από τη λίμνη. 
Μερικά από τα χωριά, η Κερκίνη, τα Χρυσοχώραφα, το Λιμνοχώρι βρίσκονται χαμηλότερα 
από την επιφάνεια του νερού όταν η στάθμη ξεπερνά τα +36 μ. 


Η λογική και προφανής λύση για όλα αυτά τα προβλήματα θα ήταν η μείωση του 
υδάτινου όγκου που αποθηκεύεται στον ταμιευτήρα και η ελάττωση της στάθμης σε 
επίπεδο που να μην επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα και που, 
ταυτόχρονα, θα βελτιώσει τις αντιπλημμυρικές δυνατότητες της λίμνης. 


 


Απόσπασμα από το βιβλίο του Νίκου Πέτρου «Καθρευτίσματα στην Κερκίνη». Εκδ. ΚΟΑΝ, Αθήνα.  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 





		63.Roleplay Kerkinis (color1)

		64.Roleplay Κερκίνη (color2)






 
 


 Αναγνώριση ειδών Σελ. 28 


  


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Η δραστηριότητα προτείνεται να γίνει στη φύση, όταν συναντάτε: 


• Λεύκες 
• Γαύρους και συγγενικά είδη 
• Καλάμια 
• Πλατάνια 
• Βατράχια 
• Χελώνες (ξηράς και γλυκού νερού)  


 
Απλά, ξεκινήστε από το επάνω μέρος της κλείδας και συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά 
που περιγράφει με τα αντίστοιχα των οργανισμών που μελετάτε, οδηγηθείτε, βήμα-βήμα, 
στην αναγνώρισή τους.  
 
Το μήνυμα που συνιστάται να μεταδοθεί στα παιδιά κατά την διάρκεια της δραστηριότητας 
είναι: 
μπορούμε να σεβαστούμε τους ίδιους τους οργανισμούς και να μην τους ζημιώσουμε 
προκειμένου να τους μελετήσουμε.  
  
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα παιδιά (και γενικότερα όποιος ενδιαφέρεται να μελετήσει το 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής) δεν χρειάζεται να κόψουν φύλλα ή καρπούς δέντρων 
για να τα μελετήσουν από τη στιγμή που μπορούν να τα βρουν πεσμένα στο έδαφος.  
Επίσης, θυμίστε στα παιδιά ότι η διακριτική παρουσία τους στην περιοχή (χωρίς φωνές και 
άτακτες κινήσεις) θα τα βοηθήσει να έρθουν πιο κοντά στα ζώα και θα μπορέσουν να τα 
παρατηρήσουν για περισσότερη ώρα, χωρίς να ενοχληθούν από την ανθρώπινη 
παρουσία και φύγουν. 
 
Η δραστηριότητα μπορεί να είναι μέρος των «δοκιμασιών» της «θήκης της Λίμνης 
Κερκίνης». 
   


   


ΥΛΙΚΑ: διχοτομικές κλείδες αναγνώρισης ειδών. 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ατομική ή ομαδική 
δραστηριότητα. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθήτρια/-τής να αναπτύξει την 
παρατηρητικότητά της/του, να εί αι σ  θέση  αν αραβ λλει 
και να διακρίνει  τα ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν αμέσως ένα είδος ή μια ομάδα ειδών από τα 
υπόλοιπα και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να ονομάσει 
χαρακτηριστικά φυτά και ζώα της περιοχής. 


ν ε να τιπ ά


 


Τα παιδιά με τη βοήθεια «διχοτομικών 
κλείδων αναγνώρισης», ταυτοποιούν 
χαρακτηριστικά είδη οργανισμών που 
θα συναντήσουν στην ύπαιθρο της 
Λίμνης Κερκίνης και των γύρω 
βουνών. 


 ;
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 


 Λεύκες της Ελλάδας (Populus sp.) 
 


Σελ. 29 


Ταχυαυξή ψηλά δέντρα με απλά φύλλα που έχουν μακρύ μίσχο. Η κλείδα αναφέρεται στα φύλλα των ώριμων δέντρων. 


 
  ξεκίνησε από εδώ Ώριμα φύλλα γυμνά  Ώριμα φύλλα με πυκνό χνούδι 


στο κάτω μέρος. από κάτω.  


      Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Φύλλα χωρίς διαφανές 
περιθώριο. Μίσχος έντονα 
πιεσμένος: 
 


Αγριολεύκα ή 
Τρέμουσα Λεύκη 
Populus tremula 
 


(Αυτόχθονο είδος) 


Φύλλα ανομοιόμορφα οδοντωτά. 
Γκρίζο χνούδι από κάτω: 
 


Γκριζωπή Λεύκη 
Populus x canescens 
 
(Καλλιεργούμενο.  
Θεωρείται υβρίδιο 
 P.alba x P.tremula) 


Φύλλα συνήθως σε σχήμα «παλάμης». 
Λευκό χνούδι στο κάτω μέρος: 
 


Ασημολεύκα 
Populus alba 
 


(Αυτόχθονο είδος) 
 


Φύλλα με πολύ μικρές τρίχες 
(«βλεφαρίδες») στο περιθώριό 
τους και συνήθως 1 ή 2 
κόκκινους αδένες στη βάση: 
 


Populus x canadensis 
 


(Καλλιεργούμενο.  
Υβρίδιο P.nigra x P.deltoides) 


Φύλλα με διαφανές 
περιθώριο. Μίσχος 
πλευρικά πιεσμένος. 


Φύλλα χωρίς «βλεφαρίδες» 
και χωρίς αδένες στη βάση: 
 


Μαύρη Λεύκη ή Καβάκι  
Populus nigra 
 


(Αυτόχθονο είδος) 







 


 Γαύροι και Οστρυές της Ελλάδας 
 


Σελ. 30 


Οστρυά 
(Ostrya carpinifolia) 
 


 


Περίβλημα σπόρου σαν 
πράσινο φύλλο 


Περίβλημα σπόρου σαν 
άσπρο σακουλάκι 


Μικρά ή μέτρια σε ύψος δέντρα με απλά πριονωτά φύλλα και χαρακτηριστικούς ΚΑΡΠΟΥΣ:  
είναι ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΣΑΝ ΜΙΚΡΑ «ΤΣΑΜΠΙΑ» σταφυλιών, αλλά, αντί για ρώγες, κάθε σπόρος προστατεύεται από ένα “πτερύγιο ή σακουλάκι”, 


που μοιάζει περισσότερο με φύλλο. 


 ξεκίνησε από εδώ 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


Περίβλημα σπόρου χωρίς 
λοβούς: 


Γαύρος ανατολικός  
(ή Σκυλόγαυρος)  


(Carpinus orientalis) 


Περίβλημα σπόρου με τρεις (3) 
λοβούς: 


Γαύρος βετουλοειδής  
(Carpinus betulus) 
 







 


 Φυτά ελληνικών ΚΑΛΑΜΙΩΝΩΝ 
 


Σελ. 31 


Φυτά που θυμίζουν «υπερφυσικό» χορτάρι. Αναπτύσσονται πολλά μαζί, σχηματίζοντας ολόκληρους «καλαμιώνες».  
• Φύλλα ξεκινούν κατά μήκος του 
καλαμιού 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


• Καρποί  σε μια φούντα 
 


• Φύλλα ξεκινούν όλα από τη βάση του 
φυτού     ξεκίνησε από εδώ 


 


• Καρποί  σε κύλινδρο που μοιάζει με 
«λουκάνικο» 


 Φούντα στη κορυφή 
του καλαμιού σχετικά 
αραιή, 
 
Καλάμι λεπτό. 
 
Νεροκάλαμο 
Phragmites australis 


Φούντα στη κορυφή του 
καλαμιού πυκνή και 
στενόμακρη 
 
Καλάμι χοντρό (2-3,5 εκ. 
διάμετρος). 
 
Καλάμι 
Arundo donax 


Αρσενικά άνθη (πάνω από 
το «λουκάνικο») ξεκινούν 
κατευθείαν πάνω από τα 
θηλυκά. 
 
Φύλλα με πλάτος 0,8 – 2 εκ. 
 
Ψαθί (πλατύφυλλο) 
Typha latifolia 
 


Αρσενικά άνθη (πάνω 
από το «λουκάνικο») 
ξεκινούν λίγα εκατοστά 
πάνω από τα θηλυκά. 
 
Φύλλα με πλάτος 0,4 εκ. 
 
Ψαθί (λεπτόφυλλο) 
Typha angustifolia 
 







 


 Πλατάνια της Ελλάδας  (Platanus sp.) Σελ. 32 


 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


  
ΚΑΡΠΟΙ: ΚΑΡΠΟΙ: Στρογγυλοί καρποί (συγκάρπια) 
συνήθως ανά 3-6 μαζί σε λεπτό μακρύ κοτσάνι 


 Στρογγυλοί καρποί (συγκάρπια) 
συνήθως ανά 2 (-3) μαζί σε λεπτό μακρύ κοτσάνι  ξεκίνησε από εδώ 


Συνήθως φυλλοβόλα δέντρα με φλοιό που απολεπίζεται. Στρογγυλοί καρποί (συγκάρπια) κρέμονται από μακρύ ποδίσκο. 


ΦΥΛΛΑ: ΦΥΛΛΑ: μήκος μεσαίου λοβού (β) πολύ 
μεγαλύτερο από το πλάτος της βάσης του (α) 


 μήκος μεσαίου λοβού (δ) σχεδόν ίσο με 
το πλάτος της βάσης του (γ) 


Ανατολικός Πλάτανος  Υβριδογενής Πλάτανος 
(Platanus  x hybrida) (Platanus orientalis) 


  







 


 Βατράχια της Λίμνης Κερκίνης 
 


Σελ. 33 


  Σώμα τραχύ Σώμα λείο και γυαλιστερό 


Μικρά σε μέγεθος (<5cm). 
Με έντονο κίτρινο χρώμα 
στην κοιλιά: 


Μπομπίνα κίτρινη 
 


Μεγάλου μεγέθους (>10 cm). 
Χωρίς έντονο χρώμα στην 
κοιλιά. 


    Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


(με πολλά μικρά εξογκώματα 
σαν φουσκάλες) 


Μεσαίου μεγέθους. 
Χωρίς βεντούζες στην άκρη 
των δακτύλων. 
Χρώμα σκούρο καφέ ή 
πράσινο: 
Λιμνοβάτραχοι  
(Rana sp.) 
Πολλά από τα βατράχια αυτά 
έχουν μια πράσινη γραμμή 
κατά μήκος της ράχης τους. 


Πολύ μικρά σε μέγεθος. 
Με βεντούζες στην άκρη των 
δακτύλων και έντονο λαχανί 
χρώμα: 


Δενδροβάτραχος  
(Hyla arborea) 
Συνήθως συναντάται 
σκαρφαλωμένο σε χαμηλή 
βλάστηση 
 


Πολύ μεγάλου μεγέθους (>15 cm). 
Χρώμα ομοιόμορφο γκριζο-καφέ: 


Χωματόφρυνος  
(Bufo bufo) 


Μέσου μεγέθους. 
Χρώμα με πράσινες κηλίδες. 


Κόρη ματιού κάθετη: 


Πηλοβάτης  
(Pelobates syriacus) 


Κόρη ματιού οριζόντια: 
Πρασινόφρυνος  
(Bufo viridis) 


  ξεκίνησε από εδώ 


(Bombina variegata) 


 Πίσω πλευρά 







 


 Χελώνες της Ελλάδας Σελ. 34 
 


 Χελώνες του γλυκού νερού   ξεκίνησε από εδώ Χελώνες της ξηράς (νεροχελώνες) 


   Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Το πίσω μέρος από το καβούκι 
καταλήγει σε 2 τμήματα. 
 
 
 
 
Η ουρά καταλήγει σε νύχι: 


Μεσογειακή Χελώνα  
(ή Ονυχοχελώνα) 
Testudo hermanni 
 


Λαιμός με λευκωπές ρίγες: 


Ποταμοχελώνα 
Mauremys rivulata 
 


Λαιμός και κεφάλι με έντονες 
κίτρινες πιτσιλιές: 


Βαλτοχελώνα 
Emys orbicularis 


Καβούκι με κιτρινωπές πιτσιλιές 
 


Το πίσω μέρος από το καβούκι 
καταλήγει σε 1 τμήμα. 
 
 
 
 
Η ουρά δεν καταλήγει σε νύχι. 
 


   νύχι 


Σκούρο καβούκι που καταλήγει σε κράσπεδο
Καβούκι σχετικά ανοιχτόχρωμο, 
στρογγυλωπό: 


  
(οι περιφερειακές πλάκες πλαταίνουν και γίνονται σχεδόν οριζόντιες, 
ιδιαίτερα στο πίσω μέρος του σώματος – μοιάζει με κράνος του Β’ 
Παγκοσμίου πολέμου): 


Κρασπεδοχελώνα 
Testudo marginata 
Είναι η μεγαλύτερη από όλες τις χερσαίες χελώνες της Ελλάδας 


Ελληνική Χελώνα 
Testudo graeca 


Μόνο σε Βόρεια Ελλάδα,  
νησιά Ανατ. & Β. Αιγαίου 





		28.Αναγνώριση ειδών Κερκίνης (color)Α

		29.κλείδα Λεύκες

		30.κλείδα Γαύροι

		31.Κλείδα Kαλάμια

		32.Κλείδα Πλατάνια

		33.Κλειδα Βατραχια

		34.Κλειδα Χελώνες






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Τα παιδιά συνδέουν τις βασικές απαιτήσεις μιας σειράς διαφορετικών ζώων που μπορούν 
να ικανοποιηθούν από την παρουσία ενός ώριμου δέντρου βελανιδιάς. Όπως θα 
διαπιστώσουν τα παιδιά, όλοι αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να ωφεληθούν από τη γέρικη 
βελανιδιά. 
 


ΠΠΠλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίεεεςςς:::      
Στην Ελλάδα φύονται δεκατέσσερα (14) είδη και υποείδη βελανιδιάς.  Οι βελανιδιές ή δρυς 
όπως αλλιώς ονομάζονται, είναι γνήσια σύμβολα των χαμηλών περιοχών. Δεν είναι τυχαίες 
οι εκδηλώσεις λατρείας του παρελθόντος που στρέφονταν γύρω από «ιερά» τέτοια δέντρα.  
 
Φυτρώνουν εύκολα σε βαθιά, καλά στραγγιζόμενα εδάφη και ευνοούν με την σειρά τους 
την ανάπτυξη πολλών άλλων δέντρων, όπως φράξων, γαύρων, κράταιγων, κ.ά. Σε ότι 
αφορά τα ζώα που φιλοξενούν αποτελούν πραγματικά θηριοτροφεία!  Δυστυχώς όμως, 
συχνά τα μνημειώδη αυτά δέντρα υλοτομούνται σε απογοητευτικό βαθμό. 
 
Οι βελανιδιές μπορούν να ζήσουν πάρα πολλά χρόνια. Αιώνες ολόκληρους. Υπεραιωνόβια 
δέντρα που έχουν γλιτώσει το «τσεκούρι» δημιουργούν έναν ολόκληρο μικρόκοσμο. Στον 
κορμό των υπεραιωνόβιων δρυών σχηματίζονται βαθιές χαρακιές ή ολόκληρες κουφάλες 
όπου καταφεύγει μια πληθώρα οργανισμών. Σε σχέση με τις σκληρές βελόνες των 
κωνοφόρων δέντρων, τα τρυφερά φύλλα των δρυών προτιμώνται από μεγάλο αριθμό 
φυτοφάγων ζώων. Ακόμη και τα ξερά φύλλα που πέφτουν όλα μαζί το φθινόπωρο 
σχηματίζουν ένα απαλό χαλί που απολαμβάνουν πολλοί οργανισμοί που κρύβονται , αλλά 
κυρίως τρέφονται από αυτό. Τα γερά, ψηλότερα κλαδιά μπορούν να στηρίξουν τις ξύλινες 
φωλιές-πλατφόρμες μεγαλόσωμων πουλιών. Οι άφθονοι μεγάλοι καρποί, τα γνωστά 
βελανίδια, είναι φαγώσιμοι από πολλά ζώα επίσης. Ακόμη και άλλα φυτά ή μύκητες 
γαντζώνονται και μοιράζονται τη ζωή τους με τα μνημειώδη δέντρα. 
 
Παρακινήστε τα παιδιά να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις δρυς. Είναι τόσο 
ξεχωριστά δέντρα που μπορούν να ανακαλύψουν αμέτρητα στοιχεία που σχετίζονται με 
αυτές: τις θεότητες Δρυάδες των αρχαίων Ελλήνων, τους Δρυίδες των Κελτών, τα κηκίδια 
και την παραγωγή φυσικών βαφών, τη χρησιμότητα των βελανιδιών στην βυρσοδεψία, τη 
χρήση του ξεχωριστού ξύλου των δρυών στην ναυπηγική, την παραγωγή φελλού από τον 
φλοιό της φελλοφόρου Δρυός κ.ο.κ.     
   


 ΥΛΙΚΑ: φωτοτυπίες των φύλλων  δραστηριότητας. 
 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική ή ατομική 
δραστηριότητα. 


ΣΤΟΧΟΙ: Να αντιληφθούν οι μαθητές/-τριες τη 
σημαντικότητα της σωτηρίας των ώριμων, 
υπεραιωνόβιων δρυών για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 


 


 


Τα παιδιά καλούνται να βρουν 
ποιους οργανισμούς προσελκύει 
μια βελανιδιά βάσει των 
χαρακτηριστικών του δέντρου από 
τη μια και των απαιτήσεων των 
οργανισμών από την άλλη. 


 


 ;
 


Η γενναιόδωρη βελανιδιά Σελ. 22 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Ζώα στη γενναιόδωρη βελανιδιά Σελ. 23 


2. Κοκκινολαίμης 3. Γεωσκώληκας    4. Γερακίνα 


 


1. Καλόγερος 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


10. Αφίδα 


6. Κουκουβάγια 


14. Νυχτερίδα 


9. Μυρμήγκι 


 15. Σκίουρος 


12. Δασομυωξός 11. Φυλλοσκόπος 


16. Κάμπια 


5. Αράχνη 7. Δρυοκολάπτης 


Ζει μέσα στο 
έδαφος ή κάτω 
από πεσμένα 


φύλλα με τα οποία 
τρέφεται. 


Αναζητά κάμπιες 
και άλλα έντομα σε 
κλαδιά δέντρων. 
Γεννά σε τρύπες 


δέντρων. 


Αναζητά κυρίως 
έντομα σε κλαδιά 
δέντρων ή στο 
έδαφος. Πλέκει 


φωλιά σε δέντρα. 


Πιάνει μικρότερα 
ζώα στο έδαφος. 
Πλέκει φωλιά σε 
μεγάλα δέντρα. 


8. Κυνιπίδα 


Προκαλεί ειδικό 
πρήξιμο στα φύλλα 
δρυός μέσα στα 
οποία μεγαλώνει η 
προνύμφη της.  


Πιάνει μικρότερα 
ζώα στο έδαφος. 
Γεννά σε τρύπες 


δέντρων, βράχων ή 
κτιρίων. 


Αναζητά έντομα 
στους κορμούς και 
τα κλαδιά δέντρων. 
Ανοίγει φωλιά-


στοά σε κορμούς. 


Πλέκει τον ιστό της 
από κλαδί σε κλαδί 
για να πιάσει μικρά 


έντομα. 


Πολλά είδη 
αναζητούν έντομα 
πάνω σε δέντρα ή 


«αρμέγουν» αφίδες. 


Αναζητά κάμπιες 
και άλλα έντομα σε 
κλαδιά δέντρων. 
Γεννά σε τρύπες 


δέντρων. 


Τρέφεται με ξηρούς 
καρπούς κυρίως. 
Φτιάχνει φωλιά σε 
κουφάλα ή διχάλα 


δέντρων. 


Απομυζά χυμούς 
από λεπτούς 


φλοιούς και φύλλα 
δέντρων. 


13. Δενδροβάτης 


Αναζητά έντομα σε 
κορμούς και μεγάλα 
κλαδιά. Γεννά σε 


σχισμές του φλοιού 
δέντρων. 


Αναζητά έντομα 
στον αέρα. 


Κουρνιάζει ή γεννά 
σε σπηλιές ή 


κουφάλες δέντρων. 


Τρέφεται με 
καρπούς δέντρων 
κυρίως. Φτιάχνει 
φωλιά σε διχάλα 


δέντρων. 


Τρέφεται με φύλλα 
δέντρων κυρίως. 


Παραμένει πάνω σε 
αυτά όλη μέρα. 







 


 Η γενναιόδωρη βελανιδιά Σελ. 24 


 


1= Η βελανιδιά 
προσφέρει στον 
οργανισμό: 


Μέρη δέντρου: 
 Α: Φύλλα 2 = Β: Κλαδιά  Γ: Κορμός i: Καταφύγιο 3 = Δ: Κουφάλα ii: Τροφή 


Ε: Καρποί 
 


 
 4 = 


 
5 = 
 
6 = 
 Α 7 = 
 
8 = 
 
9 = 
 
10 = 
 
11 = Β 


 


Γ 


     Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Ε 
 


 


Δ 
 


 
12 = 
 
13 = 
 
14 = 
 
15 = 
 
16 = 


Ποια είδη θέλουν τη βελανιδιά; 
Ποια είδη που παρουσιάζονται στο φύλλο «ζώα στη γενναιόδωρη βελανιδιά» θα 
θέλανε να υπάρχει μια βελανιδιά κοντά τους; Αν θέλεις, γράψε δίπλα στο νούμερο 
που αντιστοιχεί σε κάθε ζώο (1 έως 16) όσα γράμματα (i,ii ή Α,Β,Γ,Δ,Ε) αντιστοιχούν 
σε αυτά που μπορεί να του προσφέρει το δέντρο. 





		22.Βελανιδιά(color)

		23.Bελανιδιά(white1)

		24.Bελανιδιά(white2)






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
   


Τα παιδιά καλούνται: 
- Να αποτυπώσουν τη γραμμή (δρόμο ή μονοπάτι) της πεζοπορικής διαδρομής τους στην 


περιοχή επίσκεψης 
- Να αφουγκραστούν τους ήχους που γίνονται αντιληπτοί από επιλεγμένα σημεία της 


διαδρομής τους («σημεία ακρόασης»)  
- Να χρωματίσουν κύκλους γύρω από τα σημεία ακρόασης. Το χρώμα και το μέγεθος των 


κύκλων αποτυπώνουν διαφορετικές πηγές ήχου και διαφορετικές εντάσεις ήχου 
αντίστοιχα (σύμφωνα με το υπόμνημα) 


 
Στο τέλος θα έχουν ετοιμάσει έναν «χάρτη ηχοτόπων» της περιοχής. Ο χάρτης θα 
αποτυπώνει μία παράμετρο που αλλάζει συνεχώς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο 
και κατά τη διάρκεια του έτους. Οι ήχοι κάθε περιοχής είναι αναπόσπαστο στοιχείο της. 
«Καθρεφτίζουν», χαρακτηριστικά της και όποιος εξοικειωθεί με αυτούς θα μπορούσε 
ακούγοντάς τους, ακόμη και με «κλειστά μάτια», να καταλάβει σε τι περιβάλλον, σε ποια 
ώρα ή σε ποια εποχή αντιστοιχούν.  
 
Εάν τα παιδιά ξαναεπισκεφθούν την περιοχή άλλη ώρα ή εποχή, μπορούν εκ νέου να 
ετοιμάσουν έναν ή περισσότερους ακόμη χάρτες και να τους συγκρίνουν  ή να τους 
παρουσιάσουν σε μια έκθεση.  Η εργασία τους μπορεί να επικεντρωθεί και στο πρόβλημα 
της «ηχορύπανσης». 
 
Εάν τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την «κλίμακα» χαρτών, μπορούν να αποτυπώσουν   με 
χαρτογραφική ακρίβεια την διαδρομή τους ως εξής:  
 
Απλώνουν μια μετροταινία στο έδαφος και μετρούν πόσα βήματα ενός «παιδιού-
τοπογράφου» αντιστοιχούν στα 10 μέτρα διαδρομής. Στη συνέχεια αποφασίζουν με ποια 
κλίμακα θα αποτυπώσουν τη διαδρομή τους (π.χ. κλίμακα 1:5000 σημαίνει ότι 1 εκ. χάρτη 
αντιστοιχεί σε 5000 εκ. (=50μ.) πραγματικού μήκους). Μετρώντας τα βήματά τους μπορούν 
να υπολογίζουν το μήκος της διαδρομής τους. Θα μπορούσαν να αποτυπώσουν και την 
ακριβή κατεύθυνση της πορείας τους με τη βοήθεια μιας πυξίδας (π.χ. καταγράφοντας το 
αζιμούθιο κάθε 50μ.).  
 
Με αυτό τον τρόπο θα εφαρμόσουν γνωστικά αντικείμενα της Γεωγραφίας (χαρτογραφία), 
ακολουθώντας την «διαθεματική» προσέγγιση. 
   


   


 ΥΛΙΚΑ: - Υπόβαθρο χάρτη (πλέγμα τετραγώνων) 
             - Ξυλομπογιές ή  κηρομπογιές 
             - Προαιρετικά: (Μετροταινία 10 μ. - πυξίδα)            
               
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική ή ατομική 
δραστηριότητα που μπορεί να απασχολήσει ολόκληρη τάξη. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να αντιληφθεί και να 
αποτυπώσει τους ήχους της περιοχής επίσκεψης. Να 
συγκρίνει χαρακτηριστικά διαφορετικών «ηχότοπων». Να 
χρησιμοποιήσει την αίσθηση της ακοής στην προσέγγιση 
της περιοχής επίσκεψης.  


 


 


Τα παιδιά «σκιαγραφούν» κύκλους 
στον χάρτη της διαδρομής τους. Το 
χρώμα κάθε κύκλου  παρουσιάζει την 
προέλευση (πηγή) των ήχων που 
γίνονται αντιληπτοί, ενώ το μέγεθος 
των κύκλων αντιπροσωπεύει την 
έντασή τους. 
 


 


 ;
 


Ηχότοποι Σελ. 42 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Χάρτης ηχοτόπων Σελ. 43 


 Ημερομηνία:_ _ _ _ _ _  
 
 


Περιοχή:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ερευνητές 
Ηχογράφοι: 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ 


 
 


2 


1 4


44


4


3 


 
  «αβιοτικό περιβάλλον» 


Ανοιχτό πράσινο = 
απαλοί ήχοι  
(θρόισμα φύλλων κ.λπ.) 
Σκούρο πράσινο =έντονοι 
ήχοι (παφλασμοί κυμάτων, 
κ.λπ.) 
 
 
 
 


   πουλιά 


Κίτρινο = 1-5 πουλιά  
Πορτοκαλί = 6-15 πουλιά 
Κόκκινο = 16 + πουλιά 
  
 
 
 


Έντομα - άλλα ζώα 


Ανοιχτό γαλάζιο =1-5 
άτομα 
Μπλε = 6+ άτομα 
 
 
 
Καφέ = ευχάριστοι  


άνθρωπος 


Μαύρο = δυσάρεστοι 


1 = κυρίαρχοι ήχοι 
2 = δευτερεύοντες ήχοι 
3 (κέντρο) = δυνατοί  
αλλά σύντομοι 
4 = ασθενείς ήχοι 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


     


= αρχή 
διαδρομής 


   
       = σημείο 


ακρόασης







 


 Χάρτης ηχοτόπων (παράδειγμα) Σελ. 44 
 


 Ημερομηνία:_ _ _ _ _ _  
 


2 


1 4 4


44 


3 


 
Περιοχή:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


Ερευνητές 
Ηχογράφοι: 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ 


 
 
 


«αβιοτικό περιβάλλον» 


Ανοιχτό πράσινο = 
απαλοί ήχοι  
(θρόισμα φύλλων κλπ) 
Σκούρο πράσινο =έντονοι 
ήχοι (παφλασμοί κυμάτων, 
κ.λπ.) 
 
    πουλιά 
 
 
Κίτρινο = 1-5 πουλιά  
Πορτοκαλί = 6-15 πουλιά 
Κόκκινο = 16 + πουλιά 
  
 
 
 


Έντομα - άλλα ζώα 


Ανοιχτό γαλάζιο =1-5 
άτομα 
Μπλε = 6+ άτομα 
 
 
 
Καφέ = ευχάριστοι  


άνθρωπος 


Μαύρο = δυσάρεστοι 


1 = κυρίαρχοι ήχοι 
2 = δευτερεύοντες ήχοι 
3 (κέντρο) = δυνατοί  
αλλά σύντομοι 
4 = ασθενείς ήχοι


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


     


= αρχή 
διαδρομής 


   
       = σημείο 


ακρόασης





		42.Χάρτης Ηχοτόπων Kerkini (color)

		43.Χάρτης Ηχοτόπων (alternative white)_Kerkini_A

		44.Χάρτης Ηχοτόπων (white-example)_Kerkini_A






 
Η Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ζητά τη δική σας συμβολή  για την 
αξιολόγηση και βελτίωση της δουλειάς της στο μέλλον.  
Παρακαλούμε, συμπληρώστε, αν θέλετε, το φύλλο αξιολόγησης και στείλτε το στην Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία... 
... ταχυδρομικά: Βασιλέως Ηρακλείου 24, Τ.Κ. 10682, Αθήνα  
... με Fax: 210 8227937 
... ηλεκτρονικά: info@ornithologiki.gr (το φύλλο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD που περιέχεται στο 
πακέτο) 


 
 


 Μας άρεσε  


Εκπαιδευτικό υλικό Πραγματοποιήθηκε; πάρα  
πολύ πολύ αρκετά  λίγο καθόλου 


Εγχειρίδιο εκπαιδευτικoύ       
Παρουσίαση Power Point       
Δραστηριότητες: 
1. Διχοτομική κλείδα αναγνώρισης ειδών       
2. Χρωμάτισε τις αγριόπαπιες       
3. Φτιάξε μια αποικία πουλιών!        
4. Φτιάξε ένα δέντρο στην τάξη!       
5. Η γενναιόδωρη βελανιδιά       
6. Παρατήρηση πουλιών       
7. Αναγνώριση ειδών        
8. Αποτυπώματα φύλλων        
9. Νούφαρα και άλλα εφυδατικά φυτά        
10. Ηχότοποι        
11. Βρες το σμήνος σου!       
12. Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα       
13. Βρες κάποιον που...       
14. Η θήκη της περιοχής Λίμνης Κερκίνης       
15. Παιχνίδι ρόλων       
16. Ενοχλητικοί επισκέπτες;       


 


Φύλλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού   


Σελ. 67 για τον/την εκπαιδευτικό 


Σχόλια – Παρατηρήσεις: 
Για την δραστηριότητα Νο ... θα έλεγα ότι .................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 



mailto:info@ornithologiki.gr






 


  Εισαγωγή Σελ. 2 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


ΓΓΓνννωωωρρριιιμμμίίίααα   μμμεεε   τττηηη   φφφύύύσσσηηη   τττηηηςςς   πππρρροοοσσστττααατττεεευυυόόόμμμεεενννηηηςςς   πππεεερρριιιοοοχχχήήήςςς   
ΛΛΛίίίμμμνννηηηςςς   ΚΚΚεεερρρκκκίίίνννηηηςςς


   
 


   


   
   


 
Το πακέτο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές/-τριες (ιδιαίτερα των 
τελευταίων τάξεων του Δημοτικού) που επιθυμούν να προσεγγίσουν το φυσικό 
περιβάλλον της υπέροχης Λίμνης Κερκίνης, ενός υγρότοπου διεθνούς ακτινοβολίας!  
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο σε ερευνητικές όσο και σε δραστηριότητες που αντλούν 
ευχαρίστηση από την περιήγηση στην περιοχή. Βασικός σκοπός είναι τα παιδιά να 
γνωρίσουν καλύτερα και να αγαπήσουν τη λίμνη και την ευρύτερη περιοχή της, ώστε 
στη συνέχεια να είναι φυσική συνέπεια η φροντίδα τους γι’ αυτή. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του είναι: 


 Να παρακινήσει τα παιδιά να βρεθούν στην εξοχή της Λίμνης Κερκίνης με 
αίσθημα περιέργειας για τα μυστικά της φύσης της.  


 Η γνωριμία των παιδιών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των πιο εμφανών και εντυπωσιακών 
στοιχείων που συνθέτουν το περιβάλλον της (χλωρίδα, πανίδα, ηχότοποι, 
κ.λπ.).  


 Τα παιδιά να στοχαστούν περιβαλλοντικά προβλήματα και ίσως να 
αναθεωρήσουν συνήθειες και συμπεριφορές που επηρεάζουν το φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής. 


 
Το πακέτο περιέχει μία ηλεκτρονική παρουσίαση (σε μορφή “Power Point”), ένα 
βοηθητικό οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό και μια σειρά από φύλλα δραστηριοτήτων.  
  
Η ηλεκτρονική παρουσίαση συνιστάται να προηγηθεί της επίσκεψης στην περιοχή. Το 
ίδιο συνιστάται να γίνει με το πρώτο μέρος των δραστηριοτήτων (“Φύλλα 
δραστηριοτήτων για την τάξη”) με σκοπό να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις κλείδες 
αναγνώρισης, αλλά και με τα χαρακτηριστικά ορισμένων οργανισμών (όπως τα 
υδρόβια και καλοβατικά πουλιά). Έτσι, θα είναι πιο αποτελεσματική η περιήγησή τους 
στην περιοχή που μπορεί να επικεντρωθεί στην παρατήρηση των πιο εντυπωσιακών 
έμβιων οργανισμών. 
 
Για τις δραστηριότητες δεν απαιτείται εργαστηριακός εξοπλισμός παρά μόνο 
φωτοτυπίες των φύλλων δραστηριοτήτων ή στοιχειώδη βοηθήματα (π.χ. μολύβια, 
χαρτιά, ξυλομπογιές). 
 








 


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ 
Πιττακού 2 & Περιάνδρου, 10558 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3278063, 210 3278112 
Fax: 210 3278061 
www.epeaek.gr 
 


Το Yλικό Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε στα 
πλαίσια του μέτρου 2.6: 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 
Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.η: 
«Προγράμματα σε 
Προστατευόμενες Περιοχές 
Φυσικού Περιβάλλοντος». 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Αθήνα: 
Βασιλέως Ηρακλείου 24, 10682 Αθήνα 
Τηλ.: 210 8228704 
Fax: 210 8227937 


Με συγχρηματοδότηση 80% από 
το ΕΚΤ. 


Θεσσαλονίκη:  
Τηλ./ Fax: 2310 244245 
www.ornithologiki.gr 


Την Υλοποίηση του 
Προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας 
Εκπαίδευσης στην 
Προστατευόμενη Περιοχή Λίμνης 
Κερκίνης συντονίζει η Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία, σε 
συνεργασία με το Φορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. 


 


 Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης 
Κερκίνη, 62055 Κάτω Πορόια  
Τηλ.: 23270 28004 
Fax: 23270 28005 
e-mail: wkerkini@otenet.gr 


    ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  
        ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΕΕΡΡΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣ 


Η παρούσα έκδοση μπορεί να αναφέρεται βιβλιογραφικά ως: 


Τρίγκου Ρ., Λατσούδης Π. & Κοντοζήση Ι. 2008: Γνωριμία με τη φύση της Προστατευόμενης Περιοχής Λίμνης 
Κερκίνης - Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Α/βάθμια. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.  
ΙSΒΝ 978-960-6861-00-0 
 








 


 


ΗΗΗ   δδδ τττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
   


Η δ ριότητα προτείνεται να γί
παρα  Λίμνης Κερκ
Προτει κεψης είνα


ιο δάσος σφύζει από ζωή
και  τόσο ευάλωτοι στην ανθρ


Η ησ και η προσοχή είναι πρ
δραστηριότητας. 
Οι τές εξηγούν ότι η ενόχλησ
το  τους. Αυτό σημαίνει α
επιβι  από το κρύο του χειμώνα
τους την άνοιξη κ.λπ. Μπορεί επίσης
τις φωλιές τους με αποτέλεσμα να κ
οι νεοσσοί τους ή επίσης να δοθεί
νεοσσούς της αφύλακτης φωλιάς ... 
Η αναγνώριση των πουλιών γίνεται
οποία απεικονίζονται στο «φύλλο ανα
 παραποτάμιο δάσος της Λίμνης Κερκ


ΠΠΠλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίεεεςςς:::   
Η αποικία των πουλιών στο παρ
Λίμνης Κερκίνης αποτελεί ίσως το «
άγριας ζωής της περιοχής και ένα 
πλούσιας ορνιθοπανίδας της λίμνης.
Ανάμεσα στα κλαδιά του πλημμυρισμ
(10) είδη πουλιών που φτιάχνουν τι
μικρά τους: Κορμοράνοι, Λαγγόνες,
Σταχτοτσικνιάδες, Πορφυροτσικν Λευ
Χουλιαρομύτες, Χαλκόκοτες και, ,
Αργυροτσικνιάδες. Ενώ κάτω από 
Φαλαρίδες φτιάχνουν επιπλέουσες 
υδρόβια φυτά. 


 


ρρρααασσσ
ραστη
ποτά
νόμε


παραποτάμ
δεν είναι


υχία 


εμψυχω
φαγητό
ώσουν


νει κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης με βάρκα στο 
ίνης.  μιο δάσος της


νη εποχή επίσ ι τα τέλη της άνοιξης (η αποικία των πουλιών στο 
, ενώ οι νεοσσοί των πουλιών έχουν μεγαλώσει αρκετά 
ώπινη ενόχληση). 
οϋποθέσεις που θα βοηθήσουν στην επιτυχία της 


η μπορεί να έχει σαν συνέπεια να διακόψουν τα πουλιά 
πώλεια ενέργειας που είναι πολύτιμη τόσο για να 
, όσο και για να ταϊσουν τους πεινασμένους νεοσσούς 
 να σημαίνει ότι οι γονείς θα παραμείνουν μακριά από 
ρυώσουν ή να υπερθερμανθούν (ανάλογα) τα αυγά ή 
 η ευκαιρία σε άλλα ζώα να φάνε τα αυγά ή τους 


 βάσει των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους τα 
γνώρισης: πουλιά στο 
ίνης». 


αποτάμιο δάσος της 
σήμα κατατεθέν» της 
μοναδικό κομμάτι της 
  
ένου δάσους συναθροίζονται δέκα 
ς φωλιές τους και ανατρέφουν τα 
 Κρυπτοτσικνιάδες, Νυχτοκόρακες, 
ιάδες και κοτσικνιάδες, 
μερικές χρονιές  οι σπανιότεροι 
τα δέντρα Σκουφοβουτηχτάρια και 
φωλιές, φτιαγμένες από πλεγμένα 


 ΥΛΙΚΑ: φύλλο αναγνώρισης πουλιών, κιάλια. 
Προαιρετικά: Οδηγός πεδίου αναγνώρισης πουλιών. 
 


 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Μικρές ομάδες παιδιών. 
 


ΣΤΟΧΟΙ: Κ ε μαθητής/-τρια να αναπτύξει τη αρατηρητι ητά 
της/του, να είναι σε θέση να αντιπαραβάλλει και να ξεχωρίζει τα 
ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν αμέσως ένα 
είδος πουλιού ή μια ομάδα ειδών από τα υπόλοιπα και να είναι σε 
θέση να αναγνωρίσει και να ονομάσει συχνά απαντώμενα 
πουλιά της Λίμνης Κερκίνης. Επίσης, να υιοθετήσει συνειδητά 
συμπεριφορά  επισκέπτη που δεν ζημιώνει  την άγρια ζωή. 


άθ ν π κότ


 


 


Κάθε μαθητής/-τρια  καλείται να 
αναγνωρίσει σε ποιa είδη ανήκουν 
τα πουλιά που θα συναντήσει κατά 
τη διάρκεια μιας επίσκεψης  με 
βάρκα στο παραποτάμιο δάσος  
της Λίμνης Κερκίνης.  


 


 ;
 


Παρατήρηση πουλιών Σελ. 26 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


    Φύλλο αναγνώρισης: Πουλιά στο παραποτάμιο δάσος της Λίμνης Κερκίνης Σελ. 27 
 Απεικονίζονται ενήλικα άτομα κατά την αναπαραγωγική περίοδο                                 


(άνοιξη – καλοκαίρι) 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Όνομα παρατηρητή: 
  Ημερομηνία - ώρα παρατήρησης: 
 


  Αργυροτσικνιάς   Σταχτοτσικνιάς 


  Κορμοράνος 


  Νυχτοκόρακας 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


  Λευκοτσικνιάς 


  Σκουφοβουτηχτάρι 


   Χουλιαρομύτα 


     Κρυπτοτσικνιάς 


    Φαλαρίδα 


Σχέδια: Παναγιώτης ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ Επιμέλεια: Ρούλα ΤΡΙΓΚΟΥ 


  Πορφυροτσικνιάς 


    Χαλκόκοτα 


    Λαγγόνα 


  Αργυροπελεκάνος 





		26.Παρατήρηση πουλιών Kerkini (color)

		27.Πουλιά αποικίας






 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Μοιράστε σε καθένα από τα μέλη της ομάδας το φύλλο «Βρες κάποιον που ...». 
Παροτρύνετε τα παιδιά να κινηθούν στο χώρο ρωτώντας όσο πιο πολλά άτομα μπορούν. 
Στόχος του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να συμπληρώσουν όλα τα ονόματα, με το όνομα ενός 
διαφορετικού κάθε φορά μέλους της ομάδας που απαντά θετικά στην αντίστοιχη πρόταση. 
Καθορίστε από την αρχή τον χρόνο διάρκειας του παιχνιδιού, που θα πρέπει να είναι 
σύντομος (π.χ. 15 λεπτά). 
Μετά το τέλος του χρόνου μαζέψτε τα συμπληρωμένα έντυπα, καθίστε σε κύκλο και 
σχολιάστε ένα-ένα τα ερωτήματα για να διαπιστώσουν τα παιδιά πόσα κοινά σημεία είχαν οι 
άνθρωποι που απάντησαν θετικά με την ίδια τη Λίμνη Κερκίνη. 


ΠΠΠλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίεεεςςς:::   
Η Λίμνη Κερκίνη: 


1. Έχει αρκετούς φίλους: Πολλοί άνθρωποι αγαπούν τη Λίμνη Κερκίνη και τους αρέσει να την 
επισκέπτονται και να κάνουν βόλτα σε αυτή.  


2. Έχει συγγενείς που ζουν κοντά της: Η Μακεδονία είναι μια αγαπημένη “γειτονιά” για τις λίμνες. 
3. Φροντίζει και νοιάζεται για τους άλλους: Τα νερά τις λίμνης Κερκίνης τροφοδοτούν τον κάμπο των 


Σερρών. 
4. Της αρέσει να κάνει δώρα: Η λίμνη χαρίζει απλόχερα στους κοντινούς της ανθρώπους ψάρια και 


άλλα προϊόντα.   
5. Το καλοκαίρι ντύνεται με πιο φανταχτερά χρώματα: Τα περισσότερα δέντρα της λίμνης και των 


γύρω βουνών είναι φυλλοβόλα, οπότε τα καλοκαιρινά χρώματα της φύσης της λίμνης είναι πιο 
ζωηρά από τα χειμωνιάτικα.  


6. Κάποτε την βοήθησαν άλλοι άνθρωποι: Η λίμνη προϋπήρχε (ονομαζόταν Πρασσιάδα), αλλά 
αποξηράνθηκε κατά το παρελθόν και πήρε τη σημερινή της μορφή με τη βοήθεια των ανθρώπων 
που το 1932 κατασκεύασαν το φράγμα και δημιούργησαν τα αναχώματα γύρω της. 


7. Αγαπάει τα πουλιά: Η λίμνη Κερκίνη αποτελεί τον σημαντικότερο υγρότοπο της Ελλάδας για το 
φώλιασμα πολλών πουλιών, κυρίως υδρόβιων ειδών, καθώς και μια από τις σημαντικότερες 
περιοχές διαχείμανσής τους.  


8. Ζει ανάμεσα σε βουνά: Η λίμνη Κερκίνη βρίσκεται ανάμεσα στο όρος Κερκίνη (ή Μπέλες) και στο 
όρος Κρούσια (ή Μαυροβούνι).  


9. Της αρέσουν τα νούφαρα: Στην Κερκίνη μπορεί κανείς να απολαύσει “νησίδες” από Λευκά και 
Κίτρινα νούφαρα. Τα πρώτα, σχημάτιζαν στο ΒΔ άκρο της λίμνης έναν από τους μεγαλύτερους 
νουφαρώνες της Ευρώπης, που σήμερα καταλαμβάνει πια λιγότερο από 100 στρέμματα, ενώ 
παλαιότερα ξεπερνούσε τα 5000.  


10. Της αρέσει να φιλοξενεί κόσμο: Η λίμνη Κερκίνη αποτελεί ένα φιλόξενο περιβάλλον για χιλιάδες 
πουλιά που έρχονται σε κοπάδια για να περάσουν τις κρύες μέρες του χειμώνα ή για να 
φωλιάσουν και τραφούν την περίοδο της άνοιξης. 


   


 ΥΛΙΚΑ: Φωτοτυπίες του φύλλου «Βρες κάποιον που...»,  
μολύβια. 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Χωρίς περιορισμό. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Κάθε μαθητής/-τρια να γνωρίσει καλύτερα τους 
συμμαθητές του, να χαλαρώσει και να λειτουργήσει 
καλύτερα ως μέλος της ομάδας στις υπόλοιπες 
δραστηριότητες, μαθαίνοντας έμμεσα βασικές πληροφορίες 
για τον υγρότοπο της Λίμνης Κερκίνης.  


 


 


Κάθε μαθητής/-τρια συμπληρώνει ένα 
ερωτηματολόγιο αναζητώντας 
διαφορετικά άτομα που θα απαντήσουν 
θετικά στα ερωτήματα. Στο τέλος θα 
διαπιστώσει ότι κάθε άνθρωπος που 
απάντησε θετικά μοιράζεται και ένα 
χαρακτηριστικό με τη Λίμνη Κερκίνη! 


 


 ;
 


Βρες κάποιον που... Σελ. 55 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Βρες κάποιον που... Σελ. 56 


Ψάξε τριγύρω και βρες κάποιον/ κάποια που ... 


1 Έχει αρκετούς φίλους Όνομα: 


2 
Έχει συγγενείς που ζουν 


κοντά του Όνομα: 


3 
Φροντίζει και νοιάζεται για 


τους άλλους Όνομα: 


4 
Tου αρέσει να κάνει δώρα 


 Όνομα: 


5 
Το καλοκαίρι ντύνεται με πιο 


φανταχτερά χρώματα Όνομα: 


6 
Κάποτε τον βοήθησαν άλλοι 


άνθρωποι Όνομα: 


7 Αγαπάει τα πουλιά Όνομα: 


8 Ζει ανάμεσα σε βουνά Όνομα: 


9 Του αρέσουν τα νούφαρα Όνομα: 


10 
Του αρέσει να φιλοξενεί 


κόσμο Όνομα: 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 





		55.Βρες κάποιον που(color)

		56.Βρες κάποιον που(white)






 


 


HHH   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Η δραστηριότητα συνιστάται να προηγηθεί της επίσκεψης στο ύπαιθρο ώστε τα παιδιά 
να εξοικειωθούν με τις κλείδες που θα χρησιμοποιήσουν για την αναγνώριση 
οργανισμών «εκ του φυσικού». 
   
Αρχικά ψαλιδίζονται οι «Κάρτες απεικόνισης παπιών» και στη συνέχεια μοιράζονται (μία 
σε κάθε παιδί). 
 
Δίνεται επίσης από ένα φύλλο «ΑΓΡΙΟΠΑΠΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Βρες σε ποιο είδος ανήκει η 
πάπια». Πρόκειται για απλοϊκή μορφή μιας «διχοτομικής κλείδας αναγνώρισης ειδών». Οι 
«κλείδες» χρησιμοποιούνται ευρέως από επιστήμονες όταν προσπαθούν να 
αναγνωρίσουν κάποια άγνωστα σε αυτούς είδη.  
 
Ξεκινώντας από το επάνω μέρος του φύλλου, κάθε παιδί εξετάζει τα χαρακτηριστικά που 
είναι ορατά στην απεικόνιση της κάρτας του και σταδιακά καταλήγει στην αναγνώριση 
του είδους που απεικονίζει.  
 
Εφόσον κάθε παιδί αναγνωρίσει το είδος της πρώτης κάρτας του, μπορεί να την δώσει 
σε ένα άλλο παιδί ώστε να μελετήσει μια καινούργια κάρτα.   


   
   
   
   
   
   
ΛΛΛυυυσσσάάάρρριιι:::      
111...  Ψαλίδα 222...  Χουλιαρόπαπια 333...  Σφυριχτάρι 444...  Κιρκίρι 555...  Πρασινοκέφαλη  
666...    Σαρσέλα   777...    Φερεντίνι   888...    Γκισάρι   999...    Μαυροκέφαλη πάπια  111000...    Βαλτόπαπια      
111111...    Καπακλής   111222...    Βαρβάρα 
 


  


 ΥΛΙΚΑ: - αριθμημένες κάρτες με εικόνες παπιών 
              - κλείδα αναγνώρισης παπιών 
 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 12 παιδιά. Είναι όμως δυνατή η 
συμμετοχή μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού παιδιών 
(μοιράζοντας λιγότερες κάρτες ή τυπώνοντας περισσότερες). 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να εξοικειωθεί με τις «διχοτομικές 
κλείδες αναγνώρισης». Η δραστηριότητα συνιστάται να 
προηγηθεί της χρήσης των υπόλοιπων «Κλείδων 
αναγνώρισης» που θα γίνει στην ύπαιθρο. 


 


 


 
Κάθε παιδί καλείται να 
αναγνωρίσει σε ποιο είδος ανήκει 
το πουλί που απεικονίζεται στην 
κάρτα που του δόθηκε. 


 


 ;
 


Διχοτομική κλείδα αναγνώρισης ειδών Σελ. 8 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 
 
 


 


 Αγριόπαπιες της Ελλάδας Σελ. 9 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


1. 2. 


3. 4. 


5. 6. 







 


 
 
 


 Αγριόπαπιες της Ελλάδας Σελ. 10 


 
 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


7. 8. 


9. 10. 


11. 12. 







 


 Αγριόπαπιες της Ελλάδας: Βρες σε ποιο είδος ανήκει η πάπια! 
 


Σελ. 11 


Κλείδα αναγνώρισης ♂ αγριόπαπιων της Ελλάδας. Η Κλείδα αναφέρεται στα πολύχρωμα ♂ των πιο συνηθισμένων ειδών. Τα ♀ ξεχωρίζουν δυσκολότερα αφού στα 
περισσότερα κυριαρχούν οι καφετιοί «γήινοι» χρωματισμοί.  


ΚΕΦΑΛΙ σκούρο πράσινο ή μωβ, 
γυαλιστερό 


ΚΕΦΑΛΙ κυρίως    ξεκίνησε από εδώ 
καφετί ή πορτοκαλί ή γκρι 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Κεφάλι: Μαύρο ή Μωβ 
(με λοφίο):  
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΗ 
Aythya fuligula 


Κεφάλι: πράσινο 


ΠΛΕΥΡΑ γκρι: 
ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΗ 
Anas platyrhynchos  


Στήθος: σκούρο καστανό (όπως 
επίσης η ράχη και τα πλευρά): 
ΒΑΛΤΟΠΑΠΙΑ  Aythya nyroca 


Στήθος: όχι μαύρο 


Ράμφος κόκκινο: 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΙ  Netta rufina 


Κεφάλι με ΕΝΑ βασικό 
χρώμα 


ΠΛΕΥΡΑ κόκκινα: 
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΑΠΙΑ 
Anas clypeata 


Ράμφος γκρι-μαύρο: 
ΓΚΙΣΑΡI  Aythya ferina 


Κεφάλι με ΔΥΟ βασικά 
χρώματα 


ΣΤΗΘΟΣ γκριζo-καφετί (όπως 
επίσης η ράχη και τα πλευρά): 
ΚΑΠΑΚΛΗΣ  Anas strepera 


ΣΤΗΘΟΣ λευκό (ουρά μακριά): 
ΨΑΛΙΔΑ  Anas acuta 


«Μάσκα» κοντά στο 
μάτι 


«Μέτωπο» κρεμ: 
ΣΦΥΡΙΧΤΑΡΙ 
Anas penelope 


«Μάσκα» λευκή: 
ΣΑΡΣΕΛΑ 
Anas querquedula 


«Μάσκα» πράσινη: 
ΚΙΡΚΙΡΙ 
Anas crecca 


ΠΛΕΥΡΑ άσπρα: 
ΒΑΡΒΑΡΑ 
Tadorna tadorna 


Στήθος: μαύρο 







 


 Βρες με την κλείδα τα είδη Σελ. 12 


Χρησιμοποίησε τη «διχοτομική κλείδα αναγνώρισης είδους» για να ανακαλύψεις 
σε ποιο είδος ανήκει το πουλί κάθε κάρτας. Έπειτα, γράψε  το όνομά του στην 
αντίστοιχη γραμμή του πίνακα που ακολουθεί. 


 
 


Νούμερο Όνομα είδους κάρτας 
Νο 1  


Νο 2  


Νο 3  


Νο 4  


Νο 5  


Νο 6  


Νο 7  


Νο 8  


Νο 9  


Νο 10  


Νο 11  


Νο 12  


 
 


 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 
 
 
 
 
 


Όνομα μαθητή-τριας:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 





		8.Κλείδα πάπιες (color1)

		9-10.Kλείδα Πάπιες (color2)

		11.Κλείδα πάπιες

		12.Πίνακας Κλείδα Πάπιες






 


   
ΥΛΙΚΑ: 5 κάρτες για κάθε είδος οργανισμού που θα 
απασχολήσει την ομάδα. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 15-30 παιδιά.  
Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αρχικό 
διαχωρισμό μεγάλης ομάδας σε μικρότερες (πενταμελείς). 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να αποτυπώσει πληροφορίες 
που αφορούν σε χαρακτηριστικούς οργανισμούς της Λίμνης 
Κερκίνης. 


 


 Μια ολοκληρωμένη Προσωπικότητα Σελ. 48 


Κάθε παιδί παίρνει μια κάρτα όπου 
αναγράφεται μια χαρακτηριστική ιδιότητα 
ή γνώρισμα ενός συγκεκριμένου 
οργανισμού. Πρέπει στη συνέχεια να βρει 
όλα τα άλλα παιδιά που οι κάρτες τους 
αναφέρονται στο ίδιο είδος.  


 


 ;
 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


ΗΗΗ   δδδ :::   
Οι τές φωτοτυπούν εκ των προτ
κολληθ  ή να φωτοτυπηθούν και σε λ


ι στα παιδιά (εκτός από τις 
από περισσότερες εάν θέλουμε να
 
Δηλώ  τα είδη που παρουσιάζοντ
μαζευτεί θε ομάδα (π.χ. “κάτω από 
Βίδρες μπροστά από την πόρτα θα μα
συνέ θα προσπαθήσει να αποκω
συμπερά  σε ποιο είδος ανήκει. Μετά 
κάρτες του ίδιου είδους. Τα παιδιά μπορ
απόψεις, γιατί αυτό ίσως τα βοηθήσει 
Ανακοινώνεται ο χρόνος λήξης και κατό
 
Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοπ


ρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα
έρων τις “κάρτες” των οργανισμών. Μπορούν να 
επτό χαρτόνι.  Αφού κοπούν στο περιθώριό τους, 
κάρτες με τις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ»). Σε κάθε παιδί δίνεται 
 δυσκολέψουμε το παιχνίδι!).  


εμψυχω
ούν


μοιράζοντα
μία (ή 


νονται
 κά


, 
χεια 


νει


αι στις κάρτες και καθορίζεται το σημείο που θα 
αυτό το παράθυρο ή το δέντρο θα μαζευτούν οι 
ζευτούν τα Νούφαρα, ….” κ.ο.κ.). Κάθε παιδί στη 
δικοποιήσει το “αίνιγμα” της κάρτας για να 


θα σταθεί στο σημείο όπου θα μαζευτούν όλες οι 
ούν να μιλούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν 
να φτάσουν επαγωγικά στο συμπέρασμά τους. 
πιν δίνεται η εκκίνηση. 


οιηθεί και για τον διαχωρισμό ομάδων που θα 
συνεχίσουν με άλλες δραστηριότητες. 
 
Σημείωση: Κάντε σαφές από την αρχή ότι κάπο
αποκωδικοποιούνται πολύ πιο εύκολα (π.χ. όσ
Παρηγορήστε όσους δυσκολευτούν να βρουν σ
γνωρίζουν ήδη κάθε λεπτομέρεια του είδους. Ε
απομνημονεύσουν νέα χαρακτηριστικά στοιχεία α
 
Στο τέλος διαβάζονται ξανά ένα-ένα τα α
να επεξηγηθούν. 
 
Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει δυσ


ιοι/-ες θα βοηθηθούν από την τύχη γιατί ορισμένες κάρτες 
ες αναφέρουν με αναγραμματισμό το όνομα του είδους). 
ε ποιο είδος ανήκει η κάρτα τους. Δεν είναι υποχρεωτικό να 
ξάλλου αυτός είναι και ο σκοπός της δραστηριότητας: να 
πό τη ζωή κάποιων οργανισμών.  


ινίγματα για να ακουστούν σε όλους και πιθανόν 


κολότερη εάν δεν δηλωθούν από την αρχή τα 
ωση τα παιδιά θα προσπαθήσουν μόνα τους να 
 “κλειδιά” σε αυτή την περίπτωση είναι εκείνες που 
. Γύρω από όσους έχουν αυτές τις κάρτες θα 
υν ότι οι κάρτες τους ανήκουν στο ίδιο είδος). 


ονόματα των ειδών. Σε αυτή την περίπτ
ομαδοποιήσουν τις κάρτες τους (κάρτες
αποκαλύπτουν τα ονόματα των ειδών
συγκεντρωθούν οι υπόλοιποι που νομίζο


   
   
   
 







 


 Κάρτες ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Σελ. 49 
 


 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


 
 


Το κεφάλι μου  
δείχνει πάντα 


‘‘αναμαλλιασμένο’’! 
Το φτέρωμά μου 


 είναι λευκό με μια 
ελαφρά γκρίζα 
απόχρωση. 


 


Δυστυχώς, είμαι 
είδος απειλούμενο με 


εξαφάνιση. 
Το όνομά μου είναι 


περίπου έτσι: 
ΒΣΔΦΣΠΡΖΜΖΛΒΞΠΤ 


(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 


 
 
 


Οι καλύτεροι φίλοι 
μου στο ψάρεμα 


 είναι οι κορμοράνοι 
και το χειμώνα  
οι ψαράδες της 
Λίμνης Κερκίνης! 


 


 
 
 
Είμαι ο μεγαλύτερος 
από όλους τους 
συγγενείς μου. Το 


άνοιγμα των φτερών 
μου ξεπερνά τα 3 


μέτρα! 
 


 ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 
 (Pelecanus crispus) 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Με παγκόσμιο πληθυσμό 
μικρότερο από 5000 ζεύγη, 


θεωρείται είδος που απειλείται 
με εξαφάνιση. Φωλιάζουν στην 
Πρέσπα και στον Αμβρακικό και 
το χειμώνα μεταναστεύουν και 
ξεχειμωνιάζουν κυρίως στην 
Κερκίνη. Είναι ένα από τα 


μεγαλύτερα πουλιά της γης με 
άνοιγμα φτερών που φτάνει τα 
3,20 μ. και βάρος πάνω από 10 


κιλά. 


Κλωσσάω τα αυγά 
μου με τα πέλματα 


των ποδιών μου, των 
οποίων και τα 


τέσσερα δάχτυλα 
ενώνονται με μία 


μεμβράνη. Με τόσο 
βάρος (πάνω από 10 


κιλά) είναι 
πραγματικά 


εντυπωσιακό που δεν 
τα σπάω! 







 


 Κάρτες ΒΙΔΡΑΣ Σελ. 50 


 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


 
 
Δύσκολα κάποιος θα 
με δει τη μέρα επειδή 


κυκλοφορώ 
περισσότερο την 


νύχτα. Την παρουσία 
μου όμως προδίδουν 
τα ίχνη που αφήνω 
στις όχθες των 


λιμνών και ποταμών. 
 


 
Το όνομά μου είναι 


περίπου έτσι:  
ΓΚΕΣΒ 


(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 
 


 
 
 
Είμαι αρπακτικό ζώο. 
Στην Ήπειρο είμαι 
περισσότερο  
γνωστή ως 


«ποταμόσκυλο». 
 


 
 


 
Είμαι πολύ επιλεκτική. 


Προτιμάω μόνο 
καθαρά νερά λιμνών 
και ποταμών, γι’ αυτό 
και η παρουσία μου 
αποτελεί πραγματική 
εγγύηση ποιότητας! 


 


 ΒΙΔΡΑ  
 (Lutra lutra) 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Η λυγερόκορμη αυτή ενυδρίδα 
είναι το αρπακτικό θηλαστικό 
των ποταμών και των λιμνών. 
Στην Ήπειρο είναι γνωστή και 
ως «ποταμόσκυλο».  
Δραστηριοποιείται κυρίως την 
νύχτα. 
Η παρουσία της αποτελεί δείκτη 
καθαρότητας των νερών των 
λιμνών και ποταμών.  


 
 


 
 


Είμαι λυγερόκορμη 
και άψογη 


κολυμβήτρια. Τις 
παλιές εποχές των 
παραμυθιών θα 
ήμουν σίγουρα 


κάποια νύμφη των 
νερών! 


 







 


 Κάρτες ΛΑΓΓΟΝΑΣ Σελ. 51 


 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


 
 


Είμαι πολύ κοινωνική: 
στην αποικία του 
παραποτάμιου 


δάσους της Λίμνης 
Κερκίνης φωλιάζω 
δίπλα-δίπλα με άλλα 


εννιά (9) είδη 
πουλιών! 


 


 
Το όνομά μου είναι 


περίπου έτσι: 
ΜΒΔΔΠΞΒ 


(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 


 
 
Η Ελλάδα έχει μεγάλη 


ευθύνη για την 
προστασία μας:  από 
όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκείνη προτιμάμε 
κυρίως για να 


φτιάξουμε τη φωλιά 
μας. 


 


 
 
 
Συγγενεύω με τους 
κορμοράνους, αλλά 
είμαι μικρότερη σε 


μέγεθος και πολύ πιο 
σπάνια από αυτούς! 


 


 ΛΑΓΓΟΝΑ  
 (Phalacrocorax pygmeus) 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Ανήκει στην οικογένεια των 


Φαλακροκορακίδων (όπως και ο 
Κορμοράνος). Θεωρείται «σχεδόν 
απειλούμενο» είδος. Η Ελλάδα 


φιλοξενεί το μεγαλύτερο 
αναπαραγωγικό πληθυσμό του 
είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Διαχειμάζει σε όλους σχεδόν τους 
μεγάλους υγρότοπους της Β. 


Ελλάδας, αλλά φωλιάζει κυρίως 
στις λίμνες Κερκίνη, Μικρή Πρέσπα, 


Πετρών και στο Δέλτα Αξιού. 


 
Αν και επισκέπτομαι 
σχεδόν όλους τους 


μεγάλους 
υγρότοπους της 
Βόρειας Ελλάδας, 


φωλιάζω κυρίως στις 
λίμνες Κερκίνη, Μικρή 
Πρέσπα, Πετρών και 
στο Δέλτα του Αξιού. 


 







 


 Κάρτες ΝΕΡΟΚΑΛΑΜΟΥ Σελ. 52 


 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 
Μπορείς να με βρεις 
σε όλες τις ηπείρους 


(εκτός από την 
Ανταρκτική). Μου 
αρέσει το νερό και 


δεν με νοιάζει αν είναι 
γλυκό, υφάλμυρο ή 
σχεδόν αλμυρό. 
Αρκεί να μην έχει 
βάθος μεγαλύτερο 
από 1,5-2 μέτρα! 


Συγγενεύω με το 
γρασίδι και το 


μπαμπού. Το όνομά 
μου είναι περίπου 
έτσι: ΞΖΣΠΛΒΜΒΝΠ 
(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 


 
 


Θα με βρεις ακόμα 
και σε ρυπασμένα 
νερά, τα οποία 
μάλιστα έχω την 


ιδιότητα να 
απαλλάσω από τους 


ρύπους.  


 
Το ύψος μου είναι 
μεγάλο, αλλά αυτό 
δεν τρομάζει τους 
επισκέπτες που 


φιλοξενώ τακτικά. Σε 
άλλους προσφέρω 
νερό, σε άλλους 


καταφύγιο. Αρκεί να 
μην φοβούνται το 


νερό! 
 


ΝΕΡΟΚΑΛΑΜΟ  
 (Phragmites australis) 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Σχηματίζει μονότονες αλλά 


σημαντικές συστάδες στα ρηχά 
νερά πολλών υγροτόπων του 
κόσμου.  Εξαιρετικά ψιλόλιγνο 
«χορτάρι» (αγροστώδες). Οι 


λεπτοί βλαστοί αναπτύσσονται 
τόσο πολύ κοντά ο ένας στον 
άλλο, ώστε σχηματίζουν τελικά 
ένα ιδανικά πυκνό κρησφύγετο 
για πολλά ζώα. Χρησιμοποιείται 
για βιολογικό καθαρισμό του 


νερού, λόγω της ιδιότητάς του να 
απορροφά ρύπους. 


  
 
Αν και το σώμα μου 


είναι ιδιαίτερα 
‘‘ψιλόλιγνο’’, όταν 
μαζευόμαστε παρέα 
μπορεί να κρυφτεί 
ένας ολόκληρος 


άνθρωπος ανάμεσά 
μας. Γι’ αυτό μας 


προτιμούν πολύ για 
καταφύγιο. 







 


 Κάρτες ΝΟΥΦΑΡΟΥ Σελ. 53 


 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 


 
 
 


 Σχηματίζω μια τόσο 
λεπτή βάση για τη 


φωλιά μιας 
οικογένειας 


γλαρονιών, ώστε 
μοιάζει απίστευτο που 


δεν βουλιάζει! 
 


 
Το όνομά μου είναι 


περίπου έτσι:  
ΞΠΦΧΒΣΠ 


(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου) 


 


 
Εάν ήθελες να βάλεις 
σε βάζο το λουλούδι 
μου χωρίς να κόψεις 


το κοτσάνι, θα 
έπρεπε να βρεις ένα 
γιγάντιο βάζο ύψους 
μέχρι και 6 μέτρα! Δεν 


αξίζει πάντως το 
κόπο γιατί μαραίνεται 


γρήγορα. 
 


 
Σχετίζομαι με μια 


σκηνή ζηλοτυπίας για 
τον Ηρακλή.  
Για χάρη του 


θυσιάστηκε μια από 
τις πολλές θεότητες 
της φύσης. Το όνομα 
της ομάδας θεοτήτων 
στην οποία ανήκε 
χαρίστηκε σε μένα. 


 


ΝΟΥΦΑΡΟ  
 (Νymphaea alba) 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Εντυπωσιακό «εφυδατικό» φυτό, 
με φύλλα δηλαδή που επιπλέουν 
στην επιφάνεια του νερού και 
μακρύ (έως και 6μ.) ρίζωμα  


προσκολλημένο στον πυθμένα. 
Το διεθνές, λατινικό, όνομα  


σχετίζεται με τις αρχαίες θεότητες, 
τις «Νύμφες» ορισμένες από τις 
οποίες («Ναϊάδες») συνδέονταν 
με τα νερά. Τα άνθη έχουν 20 
τουλάχιστον μεγάλα λευκά 
πέταλα και μπορεί να έχουν 


πλάτος 10-20 εκ.! 


  
 
 
Τα λουλούδια μου 
είναι εντυπωσιακά 
μεγάλα, με πολλά 
λευκά πέταλα. 


Μένουν σχεδόν όλη 
τη μέρα ανοιχτά, 
αλλά κλείνουν το 


βράδυ.  
 







 


 Κάρτες ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΠΙΑΣ Σελ. 54 


 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Για μένα ο τοπικισμός 
είναι ένα άγνωστο 


χαρακτηριστικό. Το ταίρι 
μου μπορεί να έχει 
γεννηθεί σε άλλη 


περιοχή, πολύ μακρινή 
από τη δική μου. Η 
γνωριμία μας γίνεται 
στους τόπους των 


χειμωνιάτικων ταξιδιών 
μας, όπου μαζευόμαστε 
από πολλά διαφορετικά 


μέρη. 


Είμαι πρόγονος 
κατοικίδιου ζώου.  
Το όνομά μου είναι 


περίπου έτσι: 
ΡΣΒΤΚΞΠΛΖΧΒΜΘ και 
είμαι είδος ΡΒΡΚΒΤ 
(για να βρεις πως 
ακριβώς με λένε, 


αντικατάστησε κάθε 
γράμμα με το 


προηγούμενο της 
αλφαβήτου). 


 


 ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΗ  
 (Anas platyrhynchos) 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Είναι ο πρόγονος της γνωστής 
μας κατοικίδιας πάπιας. Το 


ρσενικό, όπως στις περισσότερες
πάπιες, έχει πιο εντυπωσιακά 


τα από το θηλυκό. Κά
πρασινοκέφαλες γεννούν στην 


Ελλάδα, αλλά πολλές 
περισσότερες φθάνουν εδώ το 
χειμώνα από βορειότερα μέρη. 


α  


χρώμα ποιες 


«Καθρέφτης» ονομάζεται στις πάπιες ένα 
χρωματιστό και γυαλιστερό σημείο των 
φτερούγων.  


 


Είμαι όμορφη αλλά ο 
σύζυγός μου 
ενδιαφέρεται 


περισσότερο για την 
εμφάνισή του. Την 
κάνει μάλιστα 


αισθητή αφού τον 
περισσότερο χρόνο 


κυκλοφορεί με 
ζωηρότερα χρώματα 
από τα δικά μου. 


 
 


Ο δικός μου 
«καθρέφτης» 


ξεχωρίζει από όλων 
των άλλων 
ευρωπαίων 


συγγενών μου: 
 είναι μπλε. 


  
 
 


Το καλοκαίρι ο 
σύζυγός μου 


εγκαταλείπει για λίγο 
την φιλαρέσκειά του 
και εμφανίζεται με 
παρόμοια με τα δικά 


μου χρώματα. 
 





		48.Προσωπικότητα (color)

		49.Προσωπικότητα- Αργυροπελεκάνος

		50.Προσωπικότητα- Βίδρα

		51.Προσωπικότητα- Λαγγόνα

		52.Προσωπικότητα- Νεροκάλαμο

		53.Προσωπικότητα- Νουφαρο

		54.Προσωπικότητα- Πρασινοκέφαλη






 


 
 


 Γνωριμία με τη φύση της Λίμνης Κερκίνης Σελ. 25 


 
 


 
 
 


  
ΒΒ..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν    


μμεελλέέττηηςς  
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ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
«««ΜΜΜεεελλλωωωδδδιιικκκόόόςςς»»»   χχχωωωρρριιισσσμμμόόόςςς   τττωωωννν   πππαααιιιδδδιιιώώώννν   σσσεεε   μμμιιικκκρρρόόότττεεερρρεεεςςς   οοομμμάάάδδδεεεςςς   
   
Η δραστηριότητα προσφέρεται για τον χωρισμό της μεγάλης ομάδας παιδιών σε μικρότερες 
με τυχαίο τρόπο. Συστήνεται να προηγηθεί των υπόλοιπων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο 
ώστε τα παιδιά να εργαστούν στη συνέχεια σε μικρότερες, πιο αποδοτικές, ομάδες. 
 
Πριν την εξόρμηση στην ύπαιθρο, έχουμε φωτοτυπήσει τις «κάρτες κελαηδημάτων» σε τόσα 
αντίτυπα όσα είναι τα παιδιά (πολλαπλάσια του (9) εννέα). Εάν για παράδειγμα η ομάδα 
αποτελείται από 43 παιδιά, φωτοτυπούμε 5 φορές τη σελίδα κελαηδημάτων (5 Χ 9 κάρτες = 
45 κάρτες). Θα αφαιρέσουμε 2 κάρτες (45-2 =43)και θα έχουμε υλικό για να χωριστούν 7 
ομάδες των 5 παιδιών και 2 ομάδες των 4 παιδιών). 
 
Ψαλιδίζουμε το περίγραμμα των καρτών και ετοιμάζουμε μια «τράπουλα». 
 
Στο σημείο χωρισμού ζητάμε από τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο γύρω μας. Ανακατεύουμε 
την τράπουλα και δίνουμε σε κάθε παιδί από μία κάρτα. Τους ζητάμε να κάνουν 20 βήματα 
προς τα πίσω, ώστε να σκορπιστούν στο χώρο.  
 
Κάθε παιδί διαβάζει την κάρτα του και στη συνέχεια, «κελαηδά» τον σκοπό που περιγράφει 
αυτή. 
 


 
Χωρίς να μιλούν, παρά μονάχα «κελαηδώντας», θα προσπαθήσουν 
να σχηματίσουν σμήνη του ίδιου είδους πουλιού. 
 
Οι ομάδες είναι έτοιμες τώρα για να απασχοληθούν με τις 
υπόλοιπες δραστηριότητες! 
 


 


   
   
   


  
ΥΛΙΚΑ: Κάρτες κελαηδημάτων. 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ομαδική δραστηριότητα(4-90+ 
παιδιά!). 
 
 
 


ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθήτρια/-τής να διακρίνει ένα είδος πουλιού 
από το κελάηδημά του. Να ενταχθεί σε μια μικρή ομάδα με 
χαρούμενο και τυχαίο τρόπο. 


 


 


Κάθε παιδί πρέπει να «κελαηδήσει» 
τον σκοπό που του υποδεικνύει μια 
κάρτα. Έτσι θα ακουστεί από τα άλλα 
μέλη του σμήνους! Τελικά η μεγάλη 
ομάδα παιδιών μπορεί να χωριστεί σε 
μικρότερες («σμήνη»). 
 
 


 


 ;
 


Βρες το σμήνος σου! Σελ. 46 
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ΣΦΥΡΙΧΤΑΡΙ 


Είμαι ίσως η πιο 
φανατική χορτοφάγος 


πάπια. 
Συχνά βόσκω χορτάρι 
στα πράσινα λιβάδια. 
Από μακριά με ακούν 
όλοι όταν φωνάζω 


κάθε τόσο: 
«γουίίουου». 


 


 
ΠΟΤΑΜΟΣΦΥΡΙΧΤΗΣ 
Περπατάω σκυφτός 
στις όχθες ποταμών 
κυρίως. Ξεχωρίζω από 
το μαύρο κολάρο στο 
λαιμό αλλά και τη 
φωνή όταν πετάω: 


«πίίου». 


 
ΛΑΣΠΟΤΡΥΓΓΑΣ 
Στο ταξίδι μου για τη 
βόρεια Ευρώπη 
ξαποσταίνω στα 
λασποτόπια της 


Ελλάδας.  
Όταν τρομάξω, 
απομακρύνομαι 


φωνάζοντας γρήγορα: 
«γιου-γιούτ». 


 


 
ΝΑΝΟΒΟΥΤΗΧΤΑΡΙ 
Δύσκολα με βλέπεις 
αφού απομακρύνομαι 
αμέσως με θεαματικά 
μακροβούτια ή μένω 
κρυμμένο μέσα στα 
καλάμια. Μπορείς να 
ακούσεις όμως είτε τη 
μακρόσυρτη τρίλια μου 


είτε τη φωνή: 
«τί-τριιίτ, τί-τριιίτ». 


 
 ΝΕΡΟΚΟΤΑ 


Συνήθως δεν 
απομακρύνομαι από 
τους καλαμιώνες. 


Αν δεν μπορείς εύκολα 
να με δεις, μπορείς 


όμως να με ακούσεις: 
«κρι-κρι-κρικ…. 
….πρρρουούπ». 


 


ΦΑΛΑΡΙΔΑ 
Με λένε και Μαυρόκοτα 


ή Μπάλιζα. 
Το χειμώνα ζω 


συνήθως σε μεγάλα 
κοπάδια. Προτιμώ να 
κρύβω τη φωλιά μου 


ανάμεσα στις καλαμιές. 
Μία από τις φωνές μου 
ακούγεται περίπου:  
«κιού…(παύση)..κιού… 


(παύση)..κιού…». 


 
ΤΣΙΧΛΟΠΟΤΑΜΙΔΑ 


 
Μοιάζω με μεγάλο 
αηδόνι αλλά το 


κελάηδημά μου θυμίζει 
μάλλον βατράχια! 
 «κάρα-κάρα-κάρα  


κρε-κρε-κρε- 
-κίρικ-κίρικ-κίρικ». 


ΚΑΛΑΜΟΠΟΤΑΜΙΔΑ 
Ζω μέσα στα πυκνά 
καταφύγια των 


καλαμιώνων. Ακόμη 
και το ταίρι μου με 
βλέπει δύσκολα εδώ 
μέσα. Κελαηδώντας 
όμως, φροντίζω να με 


ακούει: 
«τρεττ-τρεττ-τρεττ, 
τζίρρι-τζίρρι-τζίρρι 
τρου-τρου, τιέ-τρε». 


ΠΟΤΑΜΟΓΛΑΡΟΝΟ 
Ξεχειμωνιάζω στην 


Αφρική. Γεννώ όμως σε 
υγροτόπους της 
Ελλάδας. Βουτάω 


κάθετα μέσα στο νερό 
για να ψαρέψω.   
Κάνω αισθητή την 
παρουσία μου 
φωνάζοντας: 


«γκέ-εερ,γκέ-εερ,γκέ-εερ, 
γκιιίρ-γκιιίρ». 


 


 Κάρτες κελαηδημάτων Σελ. 47 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 





		46.Βρες το σμήνος σου Kerkinis (color)

		47.Βρες το σμήνος σου Kerkinis (white)






 


ΕΕΕιιισσσαααγγγωωωγγγήήή       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 2-3 


ΛΛΛίίίγγγααα    λλλόόόγγγιιιααα    γγγιιιααα    τττηηη    ΛΛΛίίίμμμνννηηη    ΚΚΚεεερρρκκκίίίνννηηη      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 4-5 


OOO   χχχάάάρρρτττηηηςςς   τττηηηςςς    ΛΛΛίίίμμμνννηηηςςς    ΚΚΚεεερρρκκκίίίνννηηηςςς    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 6 


   


ΔΔΔρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς    γγγιιιααα    τττηηηννν    τττάάάξξξηηη    (((σσσεεελλλ ...    777---222444)))   
      
• Διχοτομική κλείδα αναγνώρισης ειδών (κλείδα αναγνώρισης παπιών) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 8-12 
• Χρωμάτισε τις αγριόπαπιες (ζωγραφική για την εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης των 
αγριόπαπιων της Ελλάδας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 13-15 


• Φτιάξε μια αποικία πουλιών! (ζωγραφική για την εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης των πουλιών 
της αποικίας του παραποτάμιου δάσους) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 16-18 


• Φτιάξε ένα δέντρο στην τάξη! (γνωριμία με αντιπροσωπευτικα είδη δέντρων μέσα από μια καλλιτεχνική 
κατασκευή ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 19-21 


•••    Η γενναιόδωρη βελανιδιά (διερεύνηση της αξίας ενός πολύτιμου δέντρου για την υπόλοιπη άγρια ζωή) . .σελ. 22-24   
   
   
   
ΔΔΔρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς    μμμεεελλλέέέτττηηηςςς    σσστττηηηννν    ύύύπππαααιιιθθθρρροοο    (((σσσεεελλλ ...    222555---444444)))      
   
• Παρατήρηση πουλιών (παρατήρηση πουλιών στο παραποτάμιο δάσος της λίμνης Κερκίνης) . . . . .  σελ. 26-27 
• Αναγνώριση ειδών (κλείδες αναγνώρισης χαρακτηριστικών φυτών και ζώων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 28-34 
• Αποτυπώματα φύλλων (ζωγραφική απεικόνιση πραγματικών φύλλων για μελέτη ή καλλιτεχνική δημιουργία)   
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 35-39 
• Νούφαρα και άλλα εφυδατικά φυτά (αναζήτηση υδρόβιων φυτών και αποτύπωση της εξάπλωσής τους σε 
χάρτη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 40-41 


• Ηχότοποι (χρωματική απόδοση των ήχων της φύσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 42-44 
   
   


ΔΔΔρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς    ψψψυυυχχχαααγγγωωωγγγίίίαααςςς    (((όόόχχχιιι    δδδιιιααασσσκκκέέέδδδααασσσηηηςςς !!!)))    (((σσσεεελλλ ...    444555---666111)))   
   
• Βρες το σμήνος σου! (χαρούμενη δραστηριότητα μίμησης φωνών πουλιών) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 46-47 
• Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα (παιχνίδι απομνημόνευσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών οργανισμών 
της λίμνης Κερκίνης ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 48-54 


• Βρες κάποιον που ... (ένα πρωτότυπο ερωτηματολόγιο - οι απαντήσεις σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά της 
περιοχής) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 55-56 


• Η θήκη της περιοχής Λίμνης Κερκίνης (παιχνίδι αναζήτησης στη φύση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 57-61 
   
   
ΔΔΔρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς    σσστττοοοχχχααασσσμμμοοούύύ    (((σσσεεελλλ ...    666222---666666)))         
   
• Παιχνίδι ρόλων (aυτοσχέδια θεατρική προσέγγιση ενός προβλήματος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 63-64 
• Ενοχλητικοί επισκέπτες; (χωροθέτηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε μια Προστ. Περιοχή). . . . . . σελ. 65-66 
   


ΦΦΦύύύλλλλλλοοο    αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηηςςς    γγγιιιααα    τττοοοννν///   τττηηηννν    εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόό          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 67


ΦΦΦύύύλλλλλλοοο    αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηηςςς    γγγιιιααα    τττααα    πππαααιιιδδδιιιάάά         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 68 


ΒΒΒιιιβββλλλιιιοοογγγρρραααφφφίίίααα       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 69-70


 


  Περιεχόμενα  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


Οι δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από τέσσερα βασικά επίπεδα: 
 
 
Α. τάξης: στόχο έχουν να προετοιμάσουν τους μαθητές/-τριες.   
Αφορούν κυρίως στα γνωστικά επίπεδα  ανάκλησης,  
κατανόησης και εφαρμογής. 


 
 
Β. μελέτης: υπαίθριες δραστηριότητες που αποσκοπούν κυρίως στην 
αναγνώριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος 
της περιοχής.  


 
 
Γ. ψυχαγωγίας: (όχι διασκέδασης !!) υπαίθριες δραστηριότητες  
που αποσκοπούν στην άντληση ευχαρίστησης από την προσέγγιση 
της φύσης.   


 
 
Δ. στοχασμού: δραστηριότητες που έχουν σκοπό να προβληματίσουν 
και να είναι το εφαλτήριο κριτικής προσέγγισης θεμάτων «αειφορίας». 
Ουσιαστικά είναι δραστηριότητες για την τάξη που εντείνουν στα 
γνωστικά επίπεδα της ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης. 
 
 
Ευχόμαστε μια εποικοδομητική αλλά, πάνω από όλα, απολαυστική περιήγηση 
στην υπέροχη Λίμνη Κερκίνη! 
 
Η Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας  
Ιούνιος 2008 
 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά τους στην προετοιμασία του Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 
τον Θεόδωρο Ναζηρίδη, Γενικό Συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για την απλόχερη διάθεση πληροφοριακού -
φωτογραφικού υλικού και τις παρατηρήσεις του που έκαναν το πακέτο καλύτερο, την Αγγελική Δημάκη, Περιβαλλοντολόγο του 
Φορέα Διαχείρισης για την καλή συνεργασία, τον Καλούστ Παραγκαμιάν για τις εποικοδομητικές συζητήσεις που οδήγησαν στη 
δραστηριότητα «Ηχότοποι», την Πέρη Κουράκλη, Υπεύθυνη του Γραφείου Θεσ/νίκης της ΕΟΕ και τις: Μαρία Γουσιοπούλου, Αγνή 
Καλφαγιάννη, Σεβαστιανή Λιούζα από την Εθελοντική Ομάδα Θεσ/νίκης της ΕΟΕ για τη βοήθεια στις πιλοτικές εφαρμογές 
του προγράμματος, καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες που συμμετείχαν στη φάση των πιλοτικών 
εφαρμογών και με τις παρατηρήσεις τους συνέβαλλαν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού που κρατάτε στα χέρια σας. 
 


  Εισαγωγή Σελ. 3 
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ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Φωτοτυπούνται τα υποδείγματα και μοιράζονται στα παιδιά. Θα πρέπει να τα χρωματίσουν 
σύμφωνα με τις αποχρώσεις που αναφέρονται στο υπόδειγμα. 
 
Στο τέλος μπορούν να ψαλιδίσουν το περίγραμμα κάθε αγριόπαπιας για να την στηρίξουν 
σε χαρτονένια βάση. Βέβαια, η κατασκευή θα είναι πιο στέρεη εάν  κάθε φιγούρα κολληθεί 
πρώτα σε χαρτόνι.  
 
Όλες οι φιγούρες μπορούν να στολίσουν μια μακέτα λίμνης που θα ετοιμαστεί από κάθε 
παιδί χωριστά ή μια μακέτα που θα ετοιμαστεί από ομάδα παιδιών.  
Θυμηθείτε ότι οι αφρόπαπιες θα προτιμούσαν τα ρηχότερα νερά και οι βουτόπαπιες τα 
βαθύτερα! 
 
Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει πιο δημιουργική εάν αρχικά παρουσιάσει ο εμψυχωτής τις 
εικόνες κάποιων αγριόπαπιων και στη συνέχεια ζητήσει να ζωγραφιστούν «από μνήμης» 
(χωρίς να χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα). 
 
Αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, μπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά να «ανταλλάξουν» μεταξύ 
τους τις φιγούρες πουλιών που ετοίμασαν και να προσπαθήσουν να θυμηθούν το όνομα της κάθε 
πάπιας, γράφοντάς το στην πίσω (λευκή) πλευρά της φιγούρας.  


   
   


  
ΥΛΙΚΑ: φωτοτυπίες υποδειγμάτων, μπογιές, ψαλίδια. 
  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ατομική εργασία στην οποία 
μπορούν να συμμετέχουν όλοι. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθήτρια/-τής να εξοικειωθεί με τα ιδιαίτερα 
χρωματικά χαρακτηριστικά των κοινότερων αγριόπαπιων της 
Ελλάδας, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα είδη τους 
στην ύπαιθρο. 


 


 


Τα παιδιά καλούνται να 
χρωματίσουν τα υποδείγματα 
αγριόπαπιων. Στη συνέχεια 
μπορούν να τα ψαλιδίσουν και  
να τα στηρίξουν όρθια σε βάση. 
 


 


 ;
 


Χρωμάτισε τις αγριόπαπιες Σελ. 13 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Χρωμάτισε τις αγριόπαπιες: ΑΦΡΟΠΑΠΙΕΣ Σελ. 14 
 


 


    Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Οι αφρόπαπιες αναζητούν τροφή συνήθως 
στην επιφάνεια ή κοντά στη επιφάνεια του 
νερού. Απογειώνονται κατευθείαν πάνω από το 
νερό. 


ΧΡΩΜΑΤΑ 
Χωρίς αριθμό = ΑΣΠΡΟ 
1 = ΜΑΥΡΟ 
2 = ΓΚΡΙ 
3 = ΚΑΣΤΑΝΟ 
4 = ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΦΕ 
5 = ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ 
6 = ΠΡΑΣΙΝΟ 
7 = ΓΑΛΑΖΙΟ 
8 = ΚΙΤΡΙΝΟ 
9 = ΣΚΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
10 = ΜΠΛΕ 


 


Χουλιαρόπαπια Anas clypeata 


Ψαλίδα Anas acuta 


Πρασι


Σφυριχτάρι Anas penelope 


Κιρκίρι Anas crecca 


νοκέφαλη Anas platyrhynchos 







 


 Χρωμάτισε τις αγριόπαπιες: ΒΟΥΤΟΠΑΠΙΕΣ Σελ. 15 
 


 Οι βουτόπαπιες αναζητούν τροφή συνήθως στα 
βαθύτερα νερά, κάνοντας βουτιές. Για να 
απογειωθούν οι περισσότερες “πλαταγίζουν” 
πρώτα πάνω στην επιφάνεια του νερού. 


    Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


ΧΡΩΜΑΤΑ 
Χωρίς αριθμό = ΑΣΠΡΟ 
1 = ΜΑΥΡΟ 
2 = ΓΚΡΙ 
3 = ΚΑΣΤΑΝΟ 
4 = ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΦΕ 
6 = ΜΩΒ 
7 = ΚΟΚΚΙΝΟ 
9 = ΣΚΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
 


 


ΓΕΜΙΣΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΕ 
ΑΓΡΙΟΠΑΠΙΕΣ! 


Αφού τις χρωματίσεις, κόλλησέ τις 
σε χαρτόνι. Για κάθε μία κόψε 
επίσης μια χαρτονένια βάση για να 
στέκεται. 


Μαυροκέφαλη Aythya fuligula 


Φερεντίνι Netta rufina 


Γκισάρι Aythya ferina 


Βαλτόπαπια Aythya nyroca 





		13.Χρωμάτισε τις πάπιες (color)

		14.Αφρόπαπιες

		15.Βουτόπαπιες






 


 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ  


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
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 Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
για την Α’ βάθμια 


Το Yλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
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περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές και 
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συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης  
Λίμνης Κερκίνης.  
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 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 


 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Φωτοτυπούνται τα υποδείγματα και μοιράζονται στα παιδιά. Θα πρέπει να τα χρωματίσουν 
σύμφωνα με τις αποχρώσεις που αναφέρονται στο υπόδειγμα. 
 
Στο τέλος μπορούν να ψαλιδίσουν το περίγραμμα κάθε πουλιού για να την στηρίξουν σε 
χαρτονένια βάση. Βέβαια, η κατασκευή θα είναι πιο στέρεη εάν κάθε φιγούρα κολληθεί 
πρώτα σε χαρτόνι.  
 
Όλες οι φιγούρες μπορούν να στολίσουν μια μακέτα δέντρου ή δάσους που θα ετοιμαστεί 
από κάθε παιδί χωριστά ή μια μακέτα που θα ετοιμαστεί από ομάδα παιδιών. 
Έτσι, θα δημιουργήσετε στην τάξη μια αποικία πουλιών σαν αυτή του παραποτάμιου 
δάσους της Λίμνης Κερκίνης! 
 
Θυμηθείτε ότι: 
- οι Σταχτοτσικνιάδες και οι Αργυροτσικνιάδες (που είναι οι μεγαλύτεροι) φωλιάζουν στην 
κορυφή ή την περιφέρεια της κόμης των δέντρων 
- οι Κορμοράνοι, οι Λαγγόνες, οι Νυχτοκόρακες και οι Λευκοτσικνιάδες φωλιάζουν 
καλυμμένοι μέσα στα ψηλότερα σημεία της φυλλωσιάς 
- οι Κρυπτοτσικνιάδες θα προτιμούσαν τα χαμηλότερα κλαδιά και 
- τα Σκουφοβουτηχτάρια φωλιάζουν κάτω από τα δέντρα, σε φωλιές που φτιάχνουν πάνω 
στο νερό! 
 
Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει πιο δημιουργική εάν αρχικά παρουσιάσει ο εμψυχωτής τις 
εικόνες ορισμένων πουλιών που συναντώνται στην αποικία του παραποτάμιου δάσους της 
Λίμνης Κερκίνης και στη συνέχεια ζητήσει να ζωγραφιστούν «από μνήμης» (χωρίς να 
χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα). 
   


   
   
   
   


  
ΥΛΙΚΑ: φωτοτυπίες υποδείγματος, μπογιές, ψαλίδια. 
  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ατομική εργασία στην οποία 
μπορούν να συμμετέχουν όλοι. 
 
ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια  να εξοικειωθεί με τα ιδιαίτερα 
χρωματικά χαρακτηριστικά των πουλιών που φωλιάζουν στο 
παραποτάμιο δάσος της Λίμνης Κερκίνης, ώστε να είναι σε 
θέση να αναγνωρίζει τα είδη τους στην ύπαιθρο. 


 


 


Τα παιδιά καλούνται να χρωματίσουν 
τα υποδείγματα πουλιών που 
φωλιάζουν στο παραποτάμιο δάσος 
της Λίμνης Κερκίνης. Στη συνέχεια 
μπορούν να τα ψαλιδίσουν και  
να τα στηρίξουν όρθια σε βάση. 
 


 


 ;
 


Φτιάξε μια αποικία πουλιών! Σελ. 16 


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


 Φτιάξε μια αποικία πουλιών! Σελ. 17 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


 


Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta 


Αργυροτσικνιάς Egretta alba 


Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides Σκουφοβουτηχτάρι Podiceps cristatus 


ΦΤΙΑΞΕ ΜΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑ 
ΠΟΥΛΙΩΝ! 


Αφού χρωματίσεις τα πουλιά, 
κόλλησέ τα σε χαρτόνι. Για κάθε ένα 
κόψε επίσης μια χαρτονένια βάση 
για να στέκεται. 


1 


4 


1 


2 


4 


7 


4 (σκούρο) 


4 


5 


 1 


ΧΡΩΜΑΤΑ 
Χωρίς αριθμό = ΑΣΠΡΟ   μάτι: 4 
1 = ΜΑΥΡΟ 
2 = 
3 = 
4 = 


ΓΚΡΙ 
ΚΑΣΤΑΝΟ 
ΚΙΤΡΙΝΟ 


 = ΜΠΛΕ 
= ΚΟΚΚΙΝΟ 


7 = ΣΚΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 


5
6 1 


4 
 


6 
(ανοιχτό) 


 4 


  6 
 1 


2 
3 


  μάτι: 4 
  μάτι: 4 







 


 Φτιάξε μια αποικία πουλιών! Σελ. 18 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


ΧΡΩΜΑΤΑ 
Χωρίς αριθμό = ΑΣΠΡΟ 
1 = ΜΑΥΡΟ 
2 = ΓΚΡΙ 
3 = ΚΑΣΤΑΝΟ 
4 = ΚΙΤΡΙΝΟ 
5 = ΜΠΛΕ 
6 = ΚΟΚΚΙΝΟ 
7 = ΣΚΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
 


 


ΦΤΙΑΞΕ ΜΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑ 
ΠΟΥΛΙΩΝ! 


Αφού χρωματίσεις τα πουλιά, 
κόλλησέ τα σε χαρτόνι. Για κάθε ένα 
κόψε επίσης μια χαρτονένια βάση 
για να στέκεται.  


Λαγγόνα Phalacrocorax pygmeus 


Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea 
Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax 


Κορμοράνος Phalacrocorax carbo 


1 


1 


2 


1 


2 
2 


3 
  4 


 2 
  2 


2 


1 


 4 


 4 


  


2 


 Μάτι: 6 


2 


4 


 4/ 2 


  2 


Μάτι: 4 





		16.Φτιάξε αποικία (color)

		17-18.αποικία






 


 
 


 Γνωριμία με τη φύση της Λίμνης Κερκίνης Σελ. 45 


 
 


 
 
 
  


ΓΓ..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν    


ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  
σσττηη  φφύύσσηη  


  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 








 
 
 
 


 


 
 


 Φύλλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού 
Σελ. 68 για τα παιδιά 


Όνομα σχολείου: 
 Τάξη: 
                 Αριθμός παιδιών: Το όνομά μου:   
 


Ασχοληθήκαμε με το 
πρόγραμμα      Δεν μου άρεσε  ................... 


…. ώρες  
 
 
  
 
           Γιατί ............................... 


  Η αγαπημένη μου δραστηριότητα:  


Το πακέτο θα ήταν καλύτερο αν:   


  Κατασκευές  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
 


Χρωματίστε τη μαυροκέφαλη πάπια στα μέρη του σώματος 
όπου αναφέρονται τα αντίστοιχα θέματα με: 


κόκκινο: αν σας φάνηκαν πολύ καλά 
μπλε: αν σας φάνηκαν καλά 


κίτρινο: αν σας φάνηκαν αδιάφορα 


Ατομικές δραστηριότητες  


Ομαδικές δραστηριότητες  


Παρουσίαση 
 Power Point  


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


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


…………
…………
…………
…………
…………
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ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
 
Παρακινήστε τα παιδιά να μαζέψουν πεσμένα φύλλα. Ζητήστε τους να ακουμπήσουν τα 
φύλλα (ένα-ένα ή όλα μαζί σκορπισμένα) πάνω σε μια σκληρή επίπεδη επιφάνεια (π.χ. 
ντοσιέ, τραπέζι κ.λπ.). ΕΠΑΝΩ από τα φύλλα θα ακουμπήσουν ένα λεπτό χαρτί (π.χ. χαρτί 
φωτοτυπίας 80 γραμ.) . Με κάποια πίεση, όση επιθυμεί κάθε παιδί, σέρνει πέρα-δώθε την 
άκρη μιας ξυλομπογιάς ή κηρομπογιάς μέχρι να διαγραφεί το σχήμα των φύλλων που 
βρίσκονται κάτω από το χαρτί! 
 
Η δραστηριότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα μελέτης (εάν τα σχέδια χρησιμοποιηθούν στη 
συνέχεια για μελέτη στην τάξη) ή καλλιτεχνικό. 
 
Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση 
των φύλλων που αποτυπώθηκαν οι ακόλουθες σελίδες, με υποδείγματα φύλλων της λίμνης 
Κερκίνης και των γύρω βουνών (Κερκίνη ή Μπέλες και Μαυροβούνι ή Κρούσια). 
 
Το θέμα είναι ελεύθερο! Τα παιδιά μπορούν να πειραματιστούν: 


• Με συνεχή εναλλαγή χρωμάτων (ακόμη και για το αποτύπωμα ενός μονάχα φύλλου)  
• Με διαβάθμιση της πίεσης με την οποία περνούν τα χρώματα 
• Με διαφορετικά υλικά αποτύπωσης (φύλλα, φλοιοί, κλαδάκια κ.ά.) 


   
   
   
   
   
   


  
ΥΛΙΚΑ: φύλλα λεπτού χαρτιού , ξυλομπογιές ή κηρομπογιές, 
επίπεδη σκληρή επιφάνεια. 
 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ατομική ή ομαδική 
δραστηριότητα. 


 
ΣTOXOI: Κάθε μαθητής/-τρια να αποτυπώσει στοιχεία της 
φύσης  με συγκεκριμένο καλλιτεχνικό ύφος.  
 


 


 


Τα παιδιά αποτυπώνουν τη μορφή 
φύλλων ακουμπώντας επάνω 
τους ένα χαρτί, ΠΑΝΩ από το 
οποίο πιέζουν τις μπογιές τους. 


 


 ;
 


Αποτυπώματα φύλλων Σελ. 35 
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Ασημολεύκα (Populus alba) Μαύρη Λεύκα (Populus nigra) 


Σκλήθρο (Alnus glutinosa) 


Γαύρος (Carpinus sp.) 


Τρέμουσα Λεύκα (Populus tremula) 


Ασημοϊτιά (Salix alba) 


 
 


 Φύλλα της λίμνης Σελ. 36 


  


 
 


  
  
  
  
  
  
  
                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 







 


Παλιούρι (Paliurus spina-christi) 


 Φτελιά (Ulmus sp.) 


Βατομουριά (Βάτος) (Rubus sp.) 


 Φλαμουριά (Tilia sp.) 


Πλάτανος (Platanus orientalis) 


Φράξος (Fraxinus ornus) 


 
 


 Φύλλα των δασών των χαμηλών περιοχών Σελ. 37 
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 Χνοώδης Βελανιδιά (Quercus pubescens) 


 Πλατύφυλλη Βελανιδιά (Quercus frainetto) 


Κράταιγος (Crataegus sp.) 


  Ρούδι ή Κότινος (Cotinus coggygria) 


Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa sp.) 


   Πουρνάρι (Quercus coccifera) 


 
 


 


 Φύλλα . 38των δασών των χαμηλών περιοχών Σελ  
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Σφενδάμι πεδινό (Acer campestre) 


Οξιά (Fagus sp.) 


 Οστρυά (Ostrya carpinifolia) 


 Καστανιά (Castanea sativa) 


   Σφενδάμι πλατανοειδές (Acer platanoides) 


 Φουντουκιά (Corylus avellana) 


 
 


 


 Φύλλα του βουνού Κερκίνη (Μπέλες) Σελ. 39 
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		35.Αποτυπώματα φύλλων (color)

		36-39.Φύλλα






 


 
 


 Γνωριμία με τη φύση της Λίμνης Κερκίνης Σελ. 62 


 
 


 
 
 


  
ΔΔ..  ΦΦύύλλλλαα  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν    


σσττοοχχαασσμμοούύ  
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 Ο χάρτης της Λίμνης Κερκίνης 
 


Σελ. 6 


 
Ημερομηνία: 


Ονοματεπώνυμο: 


Όνομα της ομάδας μου: 


Τα άλλα μέλη της ομάδας: 


Κατά την επίσκεψή μας στην 
προστατευόμενη περιοχή Λίμνης 
Κερκίνης: 


• Σεβαστήκαμε την άγρια ζωή που 
φιλοξενεί. 
Κρατήσαμε αποστάσεις από τους 
χώρους που τα πουλιά τρέφονται, 
αναπαύονται ή φωλιάζουν 


• Δεν μαζέψαμε αγριολούλουδα 


• Αφήσαμε μόνο τα χνάρια μας 


• Πήραμε μαζί τα σκουπίδια μας 
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ΤΤΤοοουυυρρριιισσσμμμόόόςςς   σσστττιιιςςς   ΠΠΠρρροοοσσστττααατττεεευυυόόόμμμεεενννεεεςςς   ΠΠΠεεερρριιιοοοχχχέέέςςς  
Οι Προστατευόμενες Περιοχές αποτελούν έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό λόγω του 
φυσικού τους πλούτου και των πόλων έλξης που χαρακτηρίζουν την κάθε μια από αυτές 
(π.χ. η πλούσια ορνιθοπανίδα της λίμνης Κερκίνης, το δάσος κουκουναριάς της 
Στροφυλιάς, τα αρπακτικά πουλιά του δάσους της Δαδιάς, κ.ο.κ). Ως εκ τούτου, δέχονται 
κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών, γεγονός που επιφέρει επιπλέον έσοδα, δημιουργεί 
θέσεις εργασίας και προωθεί την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως 
δέχονται και πιέσεις από τους επισκέπετες που μπορεί να τις υποβαθμίσουν. 
Για να περιοριστούν ή να αποφευχθούν τα προβλήματα, σε μια Προστατευόμενη Περιοχή 
δεν επιτρέπονται όλα και παντού! Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που επιτρέπονται 
περιγράφονται, συχνά με μεγάλη λεπτομέρεια, από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που 
ορίζει ζώνες προστασίας, όρια, κ.λπ. Δεν είναι πάντα εύκολο να αποφασίσει κανείς ποιες 
δραστηριότητες μπορεί να επιτρέπονται σε μια Προστατευόμενη Περιοχή και ποιες όχι. Η 
επιλογή ή η συνέχιση μιας δραστηριότητας εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιοχής και από τις ανάγκες του προστατευτέου αντικειμένου (π.χ. αποικία πουλιών στο 
παραποτάμιο δάσος της λίμνης Κερκίνης). Πολλές δραστηριότητες μπορούν να είναι είτε 
συμβατές, είτε και ασύμβατες με την προστασία μιας περιοχής, ανάλογα με τον χώρο που 
διεξάγονται, τον χρόνο πραγματοποίησης τους (εποχή και διάρκεια) και τον τρόπο με τον 
οποίο αυτές υλοποιούνται.   Έτσι μια δραστηριότητα μπορεί να μην έχει ουσιαστικά 
αρνητικές επιπτώσεις κάποια στιγμή και μια άλλη να είναι καταστροφική (π.χ. μια 
χειμωνιάτικη βαρκάδα στον ξερό νουφαρώνα με μια ανοιξιάτικη βαρκάδα στο ίδιο σημείο, 
αλλά ανάμεσα στις πλωτές φωλιές των πουλιών αυτή τη φορά!). 


ΗΗΗ   δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα:::   
Μοιράζεται σε κάθε μαθητή/-τρια ή, καλύτερα, σε μικρές ομάδες 2-4 ατόμων, από ένα 
φύλλο «Ενοχλητικοί επισκέπτες;».  
Τα παιδιά καλούνται να αποφασίσουν εάν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για κάποιες 
δραστηριότητες σε έξι διαφορετικές θέσεις της Προστατευόμενης Περιοχής. Δίνονται 
ενδεικτικά επτά (7) βασικές υπαίθριες δραστηριότητες ενώ τα παιδιά προτείνουν 
τουλάχιστον άλλες δύο (2) για τις οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν περιορισμοί κατά τη 
γνώμη τους. 
 
Στο τέλος παρουσιάζουν τον συμπληρωμένο πίνακα απαγορεύσεων. Για κάθε απαγόρευση 
ή χρονικό περιορισμό θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δώσουν μια ικανοποιητική εξήγηση στα 
άλλα παιδιά. 
 


  


ΥΛΙΚΑ: Φωτοτυπίες του φύλλου εργασίας. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Δραστηριότητα ατομική ή για 
μικρές ομάδες. Mπορεί να απασχολήσει όλη την τάξη 
ταυτόχρονα. 
 


ΣΤΟΧΟΙ: Κάθε μαθητής/-τρια να αιτιολογεί τις απαγορεύσεις 
και τους περιορισμούς σε μια προστατευόμενη περιοχή. 
Συνειδητά να υιοθετεί φιλικές προς το περιβάλλον 
συμπεριφορές όταν επισκέπτεται μια προστατευόμενη 
περιοχή. 


 


 


Τα παιδιά ετοιμάζουν έναν πίνακα 
με τους περιορισμούς που 
νομίζουν ότι θα πρέπει να 
ισχύουν για τους επισκέπτες της 
προστατευόμενης περιοχής. 


 


 ;
Ενοχλητικοί επισκέπτες; Σελ. 65 
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 Ενοχλητικοί επισκέπτες; Σελ. 66 


Στρατηγικές θέσεις της περιοχής – Σημαντικά στοιχεία  


Θέση 1 - Παραποτάμιο δάσος (Αποικία πουλιών. Κατακλύζεται εποχιακά με νερό. Είναι η «καρδιά» του φυσικού πλούτου της περιοχής) 


Θέση 2 – Νότιο τμήμα λίμνης Κερκίνης (Αργυροπελεκάνοι και άλλα πουλιά που τρέφονται και ξεκουράζονται στις όχθες- ιδιαίτερα το χειμώνα) 


Θέση 3 – Περιοχή Ακριτοχωρίου (Πρόποδες του βουνού Μπέλες με πυκνή και ψηλή βλάστηση με βελανιδιές, γαύρους, κ.α. Δασόβια πουλιά και ζώα)


Θέση 4 - Βαλτοτόπια (Μέρος της παλιάς κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Καλαμιώνες, νούφαρα και άλλα υδρόβια φυτά, Ιτιές, κ.α.) 


Θέση 5 - Ανατολικό ανάχωμα (Κοπάδια νεροβούβαλων. Ιδανικό σημείο για παρατήρηση υδρόβιων πουλιών)  


Θέση 6 – Κοίτη ποταμού Στρυμόνα (Την άνοιξη σημαντική περιοχή τροφοληψίας για τα πουλιά. Ιτιές. Νεροβούβαλοι) 


Για κάθε θέση, σημείωστε στον πίνακα ποιες δραστηριότητες θα έπρεπε να απαγορεύονται όλο το χρόνο (σημειώνετε “ποτέ”) ή κάποιες 
ευαίσθητες περιόδους του έτους (σημειώστε ποιες ακριβώς, π.χ. εποχή, μήνας) 


Απαγορεύσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων 


Ερασιτεχνικό 
Ψάρεμα Κυνήγι 


Μαζική 
τουριστική 
επίσκεψη 


Βόλτα με 
βάρκα 


Παρατήρηση 
πουλιών 


Συλλογή 
φυτών, 


χόρτων, κ.λπ. 


Βόλτα με 
όχημα 4x4 


(τζιπ) 


(άλλο:) (άλλο:) 
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		65.Ενοχλητικοί Επισκέπτες (color) Kerkini

		66.Ενοχλητικοί Επισκέπτες Kerkini (white)
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ΛΛΛΙΙΙΜΜΜΝΝΝΗΗΗ   ΚΚΚΕΕΕΡΡΡΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗ   


ΥΥΥγγγρρρόόότττοοοππποοοςςς   δδδιιιεεεθθθνννοοούύύςςς   ααακκκτττιιινννοοοβββοοολλλίίίαααςςς!!!   
   


 
Η λίμνη είναι τεχνητή, αλλά μια σειρά συγκυριών την ανέδειξαν σε έναν εξαιρετικά 
σημαντικό βιότοπο: το μικρό βάθος, ένα εσωτερικό Δέλτα ποταμού και φυσικά ένας 
μεγάλος (πολύ μεγαλύτερος από τη σημερινή λίμνη Κερκίνη) ρηχός υγρότοπος που 
προϋπήρχε και “μπόλιασε” με φυτικά και ζωικά είδη τον “τεχνητό” υγρότοπο. Δε συνέβει το 
ίδιο με τις περισσότερες άλλες τεχνητές λίμνες που το μεγάλο βάθος και οι απότομες όχθες 
τους δεν δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για “πολυποίκιλα” οικοσυστήματα! 
  
Είναι ένας από τους «Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας» (Υγρότοποι Ramsar) που υπάρχουν 
στην Ελλάδα.  
 
Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης οικολογικής της σημασίας, προστατεύεται από διεθνείς 
Συμβάσεις, όπως η Σύμβαση για τη διατήρηση τωv απoδημητικώv ειδώv πoυ αvήκoυv στηv 
άγρια παvίδα (Σύμβαση της Βόvvης) και η Σύμβαση για τηv πρoστασία της Άγριας Ζωής 
και τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς της Ευρώπης (Σύμβαση της Βέρvης). 
 
Είναι μία από τις «Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά» της Ευρώπης (Important Bird Areas). 
 
Η διπλή σημασία της περιοχής για τη διατήρηση οικοτόπων, πτηνών και άλλων ζώων που 
σπανίζουν στη γηραιά ήπειρο, την έχουν αναδείξει επίσημα σε περιοχή προτεραιότητας για 
την προστασία της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης (Περιοχή ευρωπαϊκού δικτύου 
Natura 2000). 
 
Εδώ διατηρούνται «οικότοποι» πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως παραποτάμια δάση, 
υγρά λιβάδια, διαπλάσεις πλευστοφύτων, κ.ά. 
 
Στη λίμνη σχματίζεται ένα πρωτότυπο «εσωτερικό Δέλτα ποταμού» μακρυά από τη 
θάλασσα. Κάτι δηλαδή σαν το περίφημο αφρικανικό Δέλτα του Οκαβάνκο! 
 
Αποτελεί τον σημαντικότερο υγρότοπο της Ελλάδας για το φώλιασμα πολλών ειδών 
πουλιών. Συνολικά δέκα είδη πουλιών φωλιάζουν σε μικτές αποικίες στο παραποτάμιο 
δάσος της λίμνης. 
 
Φιλοξενεί τις σημαντικότερες αποικίες από Κορμοράνους της Νότιας Βαλκανικής. 
 
Είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα (ίσως μαζί με τον Αμβρακικό κόλπο), η οποία 
φιλοξενεί μεγάλους πληθυσμούς πουλιών όλο το χρόνο και όχι εποχιακά, όπως συμβαίνει 
στους περισσότερους ελληνικούς υγρότοπους.  
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Το χειμώνα φιλοξενεί μεγάλους πληθυσμούς πουλιών, ανάμεσα στα οποία σπάνια είδη 
όπως Βαλτόπαπιες, Νανόχηνες, Νανοπρίστες κ.α. 
 
Είναι o σημαντικότερος στην Ευρώπη (μαζί με το Πόρτο Λάγος) υγρότοπος διαχείμανσης 
του παγκόσμια απειλούμενου με εξαφάνιση Aργυροπελεκάνου. 
 
Η αποικία των Αργυροπελεκάνων της Κερκίνης είναι η πρώτη καινούργια αποικία σε μια 
νέα για το είδος περιοχή τα τελευταία 150 χρόνια.  
Πρόκειται για μια τεχνητή αποικία, η οποία δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του 
Βιολογικού Σταθμού Tour du Valát, του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης - 
Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και εθελοντικών δράσεων του WWF- Ελλάς. 
 
Φιλοξενεί σπάνια πουλιά όπως ο Μαυροπελαργός, ο Νανόκυκνος, ο Πορφυροτσικνιάς, 
ο Θαλασσαετός, ο Πετρίτης, ο Φιδαετός, ο Κραυγαετός, ο Στικταετός.  
 
H ευκολία στην παρατήρηση της πλούσιας ορνιθοπανίδας της λίμνης, σε συνδυασμό με 
την παρουσία σπάνιων ή/και σημαντικών ειδών πουλιών, την καθιστούν έναν από τους 
δημοφιλέστερους προορισμούς για τους λάτρεις της παρατήρησης πουλιών 
(birdwatching). 
 
Στα λιβάδια της βόσκουν τα τελευταία μεγάλα κοπάδια Νεροβούβαλων της Ελλάδας. 
 
Αποτελεί «παράδεισο» για τους λάτρεις και μελετητές των υδρόβιων φυτών, πολλά από τα 
οποία καλύπτουν μεγάλες υδάτινες επιφάνειες, όπως τα Λευκά και Κίτρινα Νούφαρα. 
Επίσης, απαντώνται μερικά σπάνια υδρόβια φυτά, όπως το Νεροκάστανο και ο 
Ποταμογείτονας, καθώς και άλλα για τα οποία η Κερκίνη είναι η μοναδική περιοχή της 
Ελλάδας που έχουν καταγραφεί, όπως η Μαρσίλεα η τετράφυλλη (Marsilea quadrifolia). 
 
Είναι από τα ελάχιστα πλέον μέρη της Ελλάδας που ζουν τσακάλια και βίδρες, δύο είδη 
θηλαστικών που είναι πολύ σημαντικά σε εθνικό επίπεδο.   
 
Είναι ένας από τους πιο βασικούς κρίκους στην «αλυσίδα» υγροτόπων που απλώνονται 
κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού των πουλιών. 
 


 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 





