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Οι αποστάσεις της γης προσκαλούν το μάτι. Κι όπως το μάτι ψάχνει, 
έτσι κι ο νους πρέπει ν’ανοίγεται για να βρει αυτούς τους νέους ορί-
ζοντες. Προκαλώ οποιονδήποτε να σταθεί στην κορυφή ενός λόφου: 
Θα δει μια νέα έκταση, όχι μόνο ολόγυρά του, αλλά και μέσα του.
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Αξιοποιήστε την αφίσα ως ερέθισμα για να κινήσετε το ενδιαφέρον των
μαθητών για τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας. Οι ακόλουθες 
ερωτήσεις θα τους βοηθήσουν να διερευνήσουν πολλές όψεις του
θέματος.

Αξιοποιήστε το  παιδαγωγικό υλικό του WWF Ελλάς* για τα δάση και 
καλέστε στην τάξη σας το WWF για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 
σχολείο ή στο δάσος της γειτονιάς.  

1.	 Παρατηρήστε	την	αφίσα.	Ποια	συναισθήματα	και	ποιες	σκέψεις	σάς	προκαλεί;	
						Γράψτε	τρεις	λέξεις	που	περιγράφουν	την	εμπειρία	σας.

2.	Πού	φαντάζεστε	ότι	μπορεί	να	βρίσκονται	τέτοια	λιβάδια;	Έχετε	επισκεφθεί	κάποιο	
παρόμοιο	λιβάδι;	Αν	ναι,	πού;

3.	«Αλπικά	λιβάδια»:	όταν	ακούτε	αυτές	τις	λέξεις,	τι	σας	έρχεται	στο	
μυαλό;	Ποια	είδη	φυτών	πιστεύετε	ότι	βρίσκονται	σε	αυτά	τα	λιβά-
δια;	Ποια	η	οικολογική	τους	αξία;	Κάντε	την	έρευνά	σας	και	βρείτε

					τα	κυριότερα	είδη	που	θα	συναντήσετε	εκεί.

4.	Θα	συναντήσετε	δέντρα	σε	αυτά	τα	λιβάδια;	Αν	όχι,	γιατί;
	 Τι	συμβαίνει;

5.	 Από	ποια	υψόμετρα	και	πάνω	συναντάμε	αλπικά	λιβάδια;

6.	Εντοπίστε	τις	απειλές	για	τα	αλπικά	λιβάδια.

7.	 Αναζητήστε	τα	οικονομικά	οφέλη	για	τον	άνθρωπο.

8.	Ποια	φυτά	διακρίνετε	στην	εικόνα;	Ποια	ζώα;	Τι	ήχους	νομίζετε	ότι	κάνουν;	Αναπαραστήστε	τα	με	το	σώμα	σας.

9.	Μια	φορά	κι	έναν	καιρό	συναντήθηκαν	σε	ένα	αλπικό	λιβάδι:	η		Γεντιανή	της	άνοιξης,	το	Τσάι	του	Βουνού,	ο	Αλπικός	
Τρίτωνας,	ο	Καρβουνιάρης,	ο	Σταχτοπετροκλής,	το		Mανιτάρι	και	μια	Πεταλούδα	και	κουβέντιαζαν	για	την	καθημε-
ρινότητά	τους…

						Συνεχίστε	την	ιστορία	αντλώντας	πληροφορίες	από	τα	κείμενα	της	αφίσας.

10.Το	κουβάρι	της	γνώσης:	Συγκεντρώστε	τους	μαθητές	σας	σε	έναν	κύκλο,	έχοντας	μαζί	σας	ένα	κουβάρι.	Κάντε	τους	
ερωτήσεις	που	θα	αφορούν	το	θέμα	της	αφίσας.	Σε	κάθε	σωστή	απάντηση	θα	πετάτε	το	κουβάρι	στο	μαθητή	που	
απάντησε	πρώτος	σωστά	και	θα	του	ζητάτε	να	κρατήσει	το	νήμα	από	ένα	σημείο	και	να	σας		επιστρέψει	το	υπόλοιπο

					κουβάρι.	Συνεχίζετε	τις	ερωτήσεις	μέχρι	να	φτιάξετε	όλοι	μαζί	ένα	πλέγμα.	Φροντίστε	οι	ερωτήσεις	να	συνδέονται	με-
ταξύ	τους,	έτσι	ώστε	το	πλέγμα	να	δίνει	στο	τέλος	το	μήνυμα	της	ενότητας	και	της	ισορροπίας	της	φύσης	(για	παρά-
δειγμα,	ξεκινήστε	με	τις	ερωτήσεις	που	αναφέρονται	παραπάνω).
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Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
Ο	 καρβουνιάρης	 είναι	 ένα	
μικρόσωμο	 πτηνό	 που	 σπά-
νια	θα	το	δούμε	να	κάθεται.	
Αντιθέτως,	 είναι	 σε	 διαρκή	
κίνηση.	Ακόμα	και	όταν	στέ-
κεται,	 πεταρίζει	 χαρακτηρι-
στικά	 την	 κοκκινωπή	 ουρά	
του.	Φωλιάζει	σε	κοιλότητες	
σε	 ορεινές	 βραχώδεις	 πλα-
γιές	με	γκρεμούς,	σάρες	και	
διάσπαρτους	θάμνους,	αλλά	
συχνά	συναντάται	και	σε	οι-
κισμούς	τα	κτίρια	των	οποί-
ων	 μοιάζουν	 με	 βράχια.	 Το	
χειμώνα	 τον	 συναντάμε	 και	
σε	 χαμηλότερα	 υψόμετρα,	
ακόμα	και	στις	ακτές.
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Αγριόγιδο
Rupicapra rupicapra 
Το	 αγριόγιδο	 μοιάζει	 στη	
μορφή	και	 το	μέγεθος	με	τη	
γνωστή	μας	οικιακή	κατσίκα.	
Και	τα	δύο	φύλα	φέρουν	κέ-
ρατα,	σχεδόν	ίδιου	μεγέθους,	
που	 είναι	όρθια	και	 γυριστά	
προς	τα	πίσω,	σαν	αγκίστρια.	
Στο	 κεφάλι	 ξεχωρίζουν	 επί-
σης	 οι	 σκουρόχρωμες	 λωρί-
δες	που	ξεκινάνε	από	τα	κέ-
ρατα	 και	 φτάνουν	 στα	 ρου-
θούνια	 του	 ζώου	 (μία	 σε	
κάθε	 πλευρά).	 Το	 τρίχωμά	
του	αποτελείται	από	μακριές	
σκληρές	τρίχες,	κάτω	από	τις	
οποίες	υπάρχει	πυκνό	στρώ-
μα	 από	 μικρές	 και	 μαλα-
κές.	 Το	 χειμώνα	 έχει	 χρώμα	
σκούρο	καφέ,	σχεδόν	μαύρο,	
ενώ	το	καλοκαίρι	είναι	ανοι-
χτόχρωμο.	Κινείται	γρήγορα	
και	 με	 μεγάλη	 επιδεξιότητα	
σε	απόκρημνες	πλαγιές,	μιας	
και	τα	πόδια	του	καταλήγουν	
σε	 σκληρές	 ελαστικές	 οπλές	
που	 προσφέρουν	 σταθερό	 *Για περισσότερες ιδέες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.wwf.gr > περιβαλλοντική εκπαίδευση > υλικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών», το οποίο εκπονείται από το WWF Ελλάς, 
ετοιμάστηκαν 10 αφίσες με σκοπό την κατανόηση των εννοιών «δασικό οικοσύστημα» και «βιο-
ποικιλότητα» και της σχέσης τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στόχος του ευρύτερου προ-
γράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ουσιαστικές αιτίες της υποβάθμισης των δασών, να επεξερ-
γαστεί ολοκληρωμένες προτάσεις για την αποτελεσματική προστασία τους και να συμβάλει 
-στο μέτρο του δυνατού- στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά τις πυρκαγιές. 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τα Κοινωφελή Ιδρύματα Ι. Σ. Λάτση, Α. Γ. Λεβέντη 
και Μποδοσάκη, καθώς και με την υποστήριξη ιδιωτών.

WWF Ελλάς

Φιλελλήνων	26
105	58	Αθήνα

Τηλ.:	210	3314893
Fax:	210	3247578

Η αλπική και υπαλπική βλάστηση 
στην Ελλάδα

Σε	υψόμετρα	πάνω	από	τα	1600-1800	μέτρα	συνα-
ντάμε	τα	αλπικά	λιβάδια.	Ουσιαστικά	ξεκινάνε	εκεί	
που	σταματά	η	εξάπλωση	των	δασών,	όπου	οι	συν-
θήκες	 είναι	δύσκολες	και	δεν	 επιτρέπουν	στα	δέ-
ντρα	να	αναπτυχθούν.	

Είναι	εκτάσεις	χαμηλής	βλάστησης,	όπου	κυριαρ-
χούν	οι	πόες	και	οι	θάμνοι.	Τα	φυτά	που	συναντάμε	
έχουν	συχνά	αγκάθια	και	είναι	απόλυτα	προσαρμο-
σμένα	στις	κρύες	συνθήκες	που	επικρατούν	και	στο	
χιόνι	που	καλύπτει	τον	περισσότερο	καιρό	τις	πε-
ριοχές	αυτές.	Τα	σημαντικότερα	από	αυτά	τα	φυτά	
είναι	οι	τετραγκαθιές,		τα	αγριόκεδρα,	οι	ξεραγκα-
θιές,	η	ολεοειδής	δάφνη,	είδη	τσαγιού	του	βουνού	
και	άλλα	ψυχρόφιλα	φυτά.	

Η	αλπική	και	υπαλπική	βλάστηση	αποτελεί	ιδανι-
κό	χώρο	για	βοσκή	κτηνοτροφικών	ζώων	το	καλο-
καίρι,	όταν	το	κλίμα	στα	χαμηλότερα	υψόμετρα	εί-
ναι	θερμό	και	ξηρό	και	δεν	υπάρχει	η	απαιτούμε-
νη	τροφή.	Πολλές	φορές,	όμως,	η	υπερβόσκηση	αυ-
τών	των	περιοχών	οδηγεί	τελικά	στην	υποβάθμισή	
τους.

Εντυπωσιακή	είναι	η	εικόνα	των	αλπικών	λιβαδιών	
την	άνοιξη	και	το	καλοκαίρι,	όταν	ανθοφορούν	τα	
αγριολούλουδα	(γεντιανές,	καμπανούλες	κλπ),	ενώ	
στις	αλπικές	λίμνες	τους	φιλοξενούνται	οι	γνωστοί	
μας	τρίτωνες.
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πάτημα	σε	μικρές	προεξοχές	
βράχων,	 αλλά	 και	 στο	 χιόνι.	
Τρέφεται	με	πόες,	ενώ	το	χει-
μώνα	 συμπληρώνει	 τη	 δια-	
τροφή	 του	 με	 φύλλα,	 βελό-
νες	 κωνοφόρων,	 μπουμπού-
κια,	 κλαδάκια	 και	 λειχήνες.	
Στην	 Ελλάδα	 το	 βρίσκουμε	
σε	κοπάδια	των	5-15	ατόμων	
στις	 κορυφές	 των	 βουνών	
της	Πίνδου	και	της	Ροδόπης,	
αλλά	και	στην	Οίτη,	τον	Όλυ-
μπο,	 το	 Γράμμο	 κλπ.	 Ο	 συ-
νολικός	πληθυσμός	του	στην	
Ελλάδα	 δεν	 ξεπερνά	 πλέ-
ον	τα	500	άτομα,	ενώ		οι	πε-
ρισσότεροι	 πληθυσμοί	 είναι	
τόσο	μικροί,	που	είναι	αμφί-
βολο	αν	είναι	βιώσιμοι.	Ακό-
μα	και	σήμερα	το	παράνομο	
κυνήγι	παραμένει	η	κυριότε-
ρη	απειλή	για	το	αγριόγιδο.
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Αλπικός τρίτωνας 
Mesotriton alpestris 
Ο	αλπικός	τρίτωνας	εξαπλώ-
νεται	στο	μεγαλύτερο	τμήμα	
της	κεντρικής	και	νότιας	Ευ-
ρώπης.	 Στην	 Ελλάδα	 εμφα-
νίζεται	 σε	 μικρό	 τμήμα	 της	
Ροδόπης,	στην	οροσειρά	της	
Πίνδου	και	σε	λίγες	τοποθε-
σίες	στην	ορεινή	Βόρεια	Πε-
λοπόννησο.	 Στη	 χώρα	 μας	
θεωρείται	 είδος	 «Τρωτό»	
και	 τοπικά,	 στην	 Πελοπόν-
νησο,	 «Κρισίμως	 κινδυνεύ-
ον».	Πολύ	σπάνια	συναντά-
ται	μακριά	από	 το	 νερό	και	
προτιμά	 τα	 μεγάλα	 υψόμε-
τρα	 από	 700	 έως	 2.200μ.	
Συνηθισμένα	 ενδιαιτήματά	
του	 είναι	 μόνιμοι	 ή	 εποχια-
κοί	υγρότοποι,	μικρές	λίμνες	
και	 ρυάκια	 με	 κρύο	 και	 δι-
αυγές	 νερό	 που	 βρίσκονται	
σε	δάση	και	δασικά	ξέφωτα,	
αλπικά	 λιβάδια,	 ακόμη	 και	
σε	πετρώδεις	περιοχές	ή	και	
σε	ποτίστρες	ζώων.	Το	καλο-
καίρι	απαντά	και	στην	ξηρά,	
αλλά	 πάντα	 επιλέγει	 υγρά	
και	 δροσερά	 ενδιαιτήματα.	
Ανάλογα	 με	 το	 υψόμετρο,	
αναπαράγεται	 την	 άνοιξη	 ή	
και	το	καλοκαίρι.	Τα	θηλυκά	
γεννούν	 100	 με	 200	 αυγά.	
Τα	θηλυκά	είναι	μεγαλύτερα	
από	τα	αρσενικά	και	μπορεί	
να	 ξεπερνούν	 τα	 12	 εκ.	 Στη	
φύση	 ζουν	 περίπου	 11	 χρό-

νια,	 ενώ	 σε	 αιχμαλωσία	 εί-
ναι	ικανά	να	φτάσουν	και	τα	
20.	Τρέφεται	με	ποικιλία	μι-
κρών	ασπόνδυλων.

© Φώτης Ξυστράκης 

Τσάι βουνού 
Sideritis scardica
Φυτό	χαρακτηριστικό	για	τα	
αιθέρια	 έλαια	 που	 περιέχει.	
Προτιμά	 ξηρά	 και	 πετρώδη	
εδάφη,	από	350	μέχρι	2200	
μέτρα	 υψόμετρο.	 Ανθίζει	
από	 τα	 μέσα	 Ιουνίου	 μέχρι	
το	 τέλος	 Αυγούστου.	 Προ-
κειμένου	 να	 χρησιμοποιη-
θεί	ως	αφέψημα,	το	τσάι	του	
βουνού	 μαζεύεται	 στην	 αν-
θοφορία	 και	 αποξηραίνε-
ται.	Προσοχή,	όμως,	όταν	το	
μαζεύουμε,	δεν	ξεριζώνουμε	
το	φυτό,	αλλά	κόβουμε	μόνο	
όσο	μας	 χρειάζεται,	 αφήνο-
ντας	 πάντα	 πίσω	 βλαστούς	
ικανούς	να	μας	δώσουν	τσάι	
και	την	επόμενη	χρονιά!

© Γιώργος Κωνσταντινίδης

Αγαρικό το ούροσμο
Agaricus urinascens 
var. urinascens
Το	 μανιτάρι	 αυτό	 απαντά 
συχνά	 σε	 κύκλους	 ή	 σειρές	
σε	 λιβάδια,	 ξέφωτα	 και	 βο-
σκότοπους	 στη	 Στερεά	 Ελ-
λάδα	 και	 βορειότερα.	 Έχει	
χαρακτηριστική	μυρωδιά	γλυ-
κάνισου	στην	αρχή		και	ούρων	
στη	συνέχεια,	γεγονός	από	το	
οποίο	πήρε	προφανώς	και	το	
όνομά	του.	Το	χρώμα	του	εί-
ναι	 λευκό-κρεμ	 και	 κιτρινίζει	
στο	άγγιγμα.	Το	μέγεθος	του	
καπέλου	του	κυμαίνεται	από	
10	μέχρι	25	εκατοστά.	Είναι	
φαγώσιμο	 μανιτάρι	 και	 μά-
λιστα	 θεωρείται	 ιδιαίτερα	
νόστιμος	μεζές.	Στα	Γρεβενά	
είναι	 επίσης	 γνωστό	 και	 ως	
αγελαδινή	ή	γλόμπος.

© Φώτης Ξυστράκης  

Γεντιανή της άνοιξης
Gentniana verna
Οι	γεντιανές	φύονται	σε	ορει-
νές	περιοχές	και	είναι	γνω-
στές	για	τις	άφθονες	πικρές	
ουσίες	που	περιέχουν.	Το	συ-
γκεκριμένο	είδος	ονομά-
ζεται	γεντιανή	της	άνοιξης	
ή	εαρινή	γεντιανή,	αν	και	
στην	Ελλάδα	ανθίζει	από	τα	
τέλη	Μαΐου	μέχρι	τις	αρχές	
Αυγούστου.	Είναι	φυτό	τυ-
πικό	των	αλπικών	σχηματι-
σμών	σε	όλη	την	Ευρώπη,	
με	χαρακτηριστικό	έντονο	
μπλε	άνθος.

© Κωνσταντίνα Ζωγράφου / WWF Ελλάς 

Πεταλούδα
Parnassius apollo
Μια	 πεταλούδα	 που	 μπο-
ρούμε	να	συναντήσουμε	από	
την	Ισπανία	μέχρι	τη	Φιλαν-
δία	και	βεβαίως	στα	Βαλκά-
νια	και	στην	Ελλάδα.	Τη	συ-
ναντάμε	μόνο	σε	βουνά,	συ-
νήθως	σε	υψόμετρο	άνω	των	
1000μ.,	 σε	 βραχώδεις	 από-
κρημνες	 πλαγιές,	 σε	 ασβε-
στολιθικά	 υποστρώματα	 με	
μικρές	ρωγμές	και	τρύπες	και	
σε	 επίπεδες	 επιφάνειες	 που	
ευνοούν	 τις	 γεμάτες	 νέκταρ	
κενταύριες	(γνωστότερες	και	
ως	θερμόχορτα	ή	χειρωνιές).	
Μπορεί	να	παραμείνει	μέσα	
στο	 αβγό	 ως	 πλήρως	 δια-
μορφωμένη	 κάμπια	 μέχρι	
και	 δύο	 χρόνια.	Το	 κουκού-
λι	της	μπορούμε	να	το	βρού-
με	κάτω	από	πέτρες	ή	βρύα.	
Δυστυχώς,	 το	 είδος	 θεωρεί-
ται	σχεδόν	απειλούμενο,	κα-
θώς	έχει	αρχίσει	να	μειώνε-
ται	 δραματικά	 στη	 Γερμα-
νία,	 τη	Νορβηγία,	 τη	 Σουη-
δία	και	σε	κάποιες	περιοχές	
της	Γαλλίας.	

Καμπανούλα	/	Campanula oreadum 

Ενδημική	του	Ολύμπου
© Φώτης Ξυστράκης      

Η	Δρακόλιμνη	στο	Εθνικό	Πάρκο	
Βόρειας	Πίνδου

© Αndrea Bonetti

Σταχτοπετροκλής	/Oenanthe oenanthe 
Ένα	συνηθισμένο	πτηνό	των	αλπικών	
	λιβαδιών

© Παναγιώτης Λατσούδης / WWF Ελλάς

* H χαρτογραφική απεικόνιση είναι ενδεικτική της εξάπλωσης της αλπικής και υπαλπικής βλάστησης


