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1.	Παρατηρείστε	προσεκτικά	την	αφίσα	με	το	χάρτη	και	το	υπόμνημα	με	τις	δασικές	διαπλάσεις.	Εντοπίστε	τη	δια-	
φορετική	κατανομή	της	κάθε	διάπλασης.	Χωριστείτε	σε	3	ή	4	ομάδες	και	προμηθευτείτε	χαρτί	του	μέτρου	και	πολ-
λά	χρώματα.	Προσπαθείστε	να	σχεδιάσετε	το	περίγραμμα	του	χάρτη	της	χώρας	μας	και	να	τον	συμπληρώσετε	με	
τα	κατάλληλα	χρώματα	που	θα	αντιστοιχίσετε	στις	διαφορετικές	διαπλάσεις.	Παρουσιάστε	σε	όλη	την	τάξη	το	
χάρτη	σας	και	εξηγείστε	τις	επιλογές	σας.	Στη	συνέχεια	ανατρέξτε	στο	χάρτη	της	αφίσας	και	συγκρίνετέ	τον	με	το	
δικό	σας.	Εντοπίστε	και	σχολιάστε	τις	διαφορές.	

2.	Ζούμε	όλοι	στο	ίδιο	περιβάλλον;
	 Πάρτε	συνέντευξη	από	ένα	φίλο,	συγγενή	ή	άλλο	γνωστό	σας	που	ζει	κοντά	σε	ένα	δάσος	(προστατευόμενο,	πε-
ριαστικό,		άλσος	ή	άλλο).	Για	να	είστε	καλύτερα	προετοιμασμένοι,	συντάξτε	από	πριν	ένα	ερωτηματολόγιο	για	τα	
δάση	της	περιοχής	του,	εστιάζοντας	κυρίως	στις	αξίες	και	τις	απειλές,	καθώς	και	το	ρόλο	που	παίζουν	στην	καθη-
μερινότητά	του.	Αφού	ολοκληρώσετε	τη	συνέντευξη,	γράψτε	ένα	άρθρο	για	την	εφημερίδα	του	σχολείου	σας.	Στο	
άρθρο	σας	μπορείτε	να	συμπεριλάβετε	φωτογραφίες	δέντρων	από	τα	αντίστοιχα	δάση.

	 Παρακάτω	θα	βρείτε	προτεινόμενες	ερωτήσεις	που	θα	διευκολύνουν	την	έρευνά	σας:												
	 •	Πώς	είναι	το	κλίμα	της	περιοχής;
	 •	Ποια	είναι	η	χλωρίδα	και	ποια	η	πανίδα	του	δάσους;
	 •	Πώς	είναι	το	ανάγλυφο	της	περιοχής;	
	 •	Πόσο	είναι	το	υψόμετρο;
	 •	Ποια	είναι	τα	οφέλη	για	τους	κατοίκους	της	περιοχής	από	την	παρουσία	του	δάσους;
	 •	Ποιες	οι	απειλές;
	 •	Ποια	είναι	τα	πιο	κοινά	δέντρα	στην	περιοχή;
	 •	Ποια	είναι	τα	πιο	χαρακτηριστικά	είδη	μακίας;
	 •	Ποια	είναι	τα	φρύγανα;		
	 •	Πού	αλλού	στην	Ελλάδα	θα	συναντήσετε	παρόμοια	δάση;	

3.	Χρειαζόμαστε	τα	δάση,	τα	χρειαζόμαστε	για	τις	κατασκευές,	για	το	ξύλο	και	το	χαρτί,	αλλά	δεν	πρέπει	ποτέ	να	ξε-
χνάμε	ότι,	εκτός	από	τα	υλικά	αγαθά,	τα	δέντρα	μάς	χαρίζουν		πολλά	περισσότερα…

	 Συζητήστε	στην	τάξη:	
	 Ποια	μπορεί	να	είναι	η	αξία	του	φυσικού	περιβάλλοντος,	αν	δεν	υπάρχει	οικονομικό	όφελος;
	 Πιστεύετε	πως	οι	άνθρωποι	έχουν	την	τάση	να	προστατεύουν	μόνο	ό,τι	έχει	να	τους	αποδώσει	οικονομικά	οφέλη;
	 Έχουν	όλοι	οι	άνθρωποι	τις	ίδιες	ανάγκες	και	αξίες	ανά	την	υφήλιο;	Αν	όχι,	γιατί;	Τι	συμβαίνει;	Πώς	μπορείτε	να	
πείσετε	τον	κόσμο	να	επανεκτιμήσει	τις	ανάγκες	του,	τις	αξίες	και	τα	ιδανικά,	σε	σχέση	πάντα	με	το	περιβάλλον;	
Φτιάξτε	ένα	επικοινωνιακό	υλικό	για	το	σχολείο	και	τους	γονείς	σας	για	αυτόν	το	σκοπό.

*Για περισσότερες ιδέες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.wwf.gr > περιβαλλοντική εκπαίδευση > υλικό  *Δασικοί χάρτες: αποτυπώνουν τα όρια των δασικών εκτάσεων
**Δασολόγιο: το Δασολόγιο είναι ένα σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, το οποίο βα-
σίζεται στους Δασικούς χάρτες.

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.
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Οι δασικές διαπλάσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι δασικές διαπλάσεις που διακρίνουμε είναι:

Το	δάσος	είναι	ένα	πολυσύνθετο	οικοσύστημα,	το	οποίο	
αποτελείται	από	διάφορα	φυτά,	κυρίως	δέντρα,	αλλά	και	
από	ζώα,	σπονδυλωτά	και	ασπόνδυλα,	όπως	έντομα,	μύ-
κητες	κλπ	.	Οι	οργανισμοί	αυτοί	βρίσκονται	σε	δυναμική	
αλληλεπίδραση	με	το	έδαφος	και	το	κλίμα	της	περιοχής.

Με	αυτόν	τον	τρόπο	διαμορφώνονται	οι	δασικές	διαπλά-
σεις.	Μεγάλη	επίδραση	στην	εξάπλωση	των	διαπλάσεων	

αυτών	ασκεί	η	ποσότητα	και	η	κατανομή	της	βροχής	ανά	
έτος,	καθώς	και	το	υψόμετρο,	η	κλίση	και	η	διαμόρφωση	
του	εδάφους.

Η	διατήρηση	της	βιοποικιλότητας	στο	δασικό	οικοσύστη-
μα	 είναι	πολύ	σημαντική,	 καθώς,	 όσα	περισσότερα	 είδη	
συμμετέχουν	σε	αυτό,	τόσο	πιο	σταθερό	και	ανθεκτικό	σε	
απειλές	είναι	αυτό.

• Μακία βλάστηση - Αείφυλλες - σκληρόφυλλες δια- 
πλάσεις,	 ένα	μικτό	σύστημα	από	υψηλούς	αείφυλλους-	
σκληρόφυλλους	θάμνους	με	χαρακτηριστικότερα	είδη	τα	
εξής:	πουρνάρι,	αριά,	κουμαριά,	μυρτιά,	άρκευθος	κ.ά.	Η	
βλάστηση	της	μακίας	είναι	πολύ	σημαντική,	καθώς	προ-
στατεύει	τα	εδάφη	από	τη	διάβρωση	και	προσφέρει	τροφή	
στα	ζώα	σε	δύσκολες	συνθήκες	ξηρασίας	και	ζέστης.

• Δάση θερμόβιων κωνοφόρων – Πευκοδάση,	 τα	
οποία	εξαπλώνονται	μέχρι	τα	1.000	μ.	υψόμετρο	και	απο-
τελούνται	κυρίως	από	τα	θερμόβια	κωνοφόρα	χαλέπιο	και	
τραχεία	πεύκη,	κουκουναριά	και	κυπαρίσσι.	

• Μικτά δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων -
Δρυοδάση,	στα	οποία	κυριαρχούν	οι	φυλλοβόλες	βελανι-
διές	(π.χ.	χνοώδης	δρυς).	Στην	Ελλάδα	φυτρώνουν	13	δια-
φορετικά	είδη	βελανιδιάς	του	γένους	(Quercus).	Συνήθως	
βρίσκονται	 μαζί	 με	 σφενδάμια,	 φλαμουριές,	 καστανιές,	
καρυδιές,	γαύρους,	οστριές	κ.ά.	

• Ορεινά κωνοφόρα – Ελατοδάση,	με	χαρακτηριστι-
κά	είδη	τα	έλατα.	Στην	Ελλάδα	βρίσκουμε	3	είδη	ελάτου:	
το	ενδημικό	κεφαλονίτικο	έλατο,	το	ευρωπαϊκό	λευκό	έλα-
το	ή	χτενοέλατο	και	τη	διασταύρωσή	τους,	το	μακεδονίτι-
κο	έλατο.	Στη	διάπλαση	αυτή	συναντάμε	επίσης	τη	μαύρη	

και	τη	δασική	πεύκη,	το	ρόμπολο	(λευκόδερμη	πεύκη)	και	
την	ερυθρελάτη.

• Δάση οξιάς,	που	αποτελούνται	από	τρία	είδη	οξιάς:	την	
ευρωπαϊκή,	την	ανατολική	και	την	ασιατική,	και	τα	βρί-
σκουμε	πιο	βόρεια	στη	χώρα.

• Αλπική και υπαλπική βλάστηση,	η	οποία	παρατηρεί-
ται	σε	υψόμετρα	μεγαλύτερα	των	1600μ.,	πάνω	από	εκεί	
που	 σταματά	 η	 εξάπλωση	 των	 δέντρων	 των	 δασών	 και	
αποτελείται	 από	 χορτολίβαδα,	 βραχώδεις	 σχηματισμούς	
και	χαμηλά	φυτά.

• Φρύγανα – χαμηλοί θάμνοι (συχνά	αρωματικοί),	οι	
οποίοι	αντέχουν	στις	υψηλές	θερμοκρασίες	και	την	ξηρα-
σία.	 Τα	 φρύγανα	 αποτελούν	 χαρακτηριστική	 βλάστηση	
στα	χαμηλά	υψόμετρα	των	μεσογειακών	οικοσυστημάτων	
με	πιο	γνωστά	είδη	ανάμεσά	τους	την	αστοιβή,	το	θυμάρι,	
την	ασφάκα,	τη	λαδανιά,	το	χαμορείκι	κ.ά.

• Παρόχθια δάση,	 η	 παρουσία	 των	 οποίων	 οφείλεται	
αποκλειστικά	στην	ύπαρξη	νερού	και	τα	οποία	αποτελού-
νται	 από	φυλλοβόλα	 δέντρα	 και	 θάμνους,	 όπως	 λεύκες,	
ιτιές,	πλατάνια,	φράξους	κ.ά

Ο	άνθρωπος	έχει	συνδεθεί	πολύ	στενά	με	το	δάσος,	καθώς	
ιστορικά	τού	εξασφαλίζει	τροφή,	στέγη,	ψυχαγωγία	και	εργα-
σία.	Πέραν	όλων	αυτών,	όμως,	πολύ	σημαντική	είναι	και	η	οι-
κολογική	του	αξία,	καθώς	ένα	δάσος:

•	Παράγει	το	απαραίτητο	για	τη	ζωή	μας	οξυγόνο,	ενώ	πα-
ράλληλα	δεσμεύει	το	διοξείδιο	του	άνθρακα,	καθώς	και	άλλες	
βλαβερές	για	τον	άνθρωπο	ουσίες
•	Μειώνει	την	ένταση	του	φωτός,	απορροφώντας	την	ερυθρή	
ακτινοβολία
•	Λειτουργεί	ως	ένα	φυσικό	κλιματιστικό,	συμβάλλοντας	στη 
διατήρηση	του	κλίματος	μιας	περιοχής	και	αμβλύνοντας	τις	
ακραίες	θερμοκρασίες	

•	Μειώνει	την	ένταση	του	ανέμου	και	τους	θορύβους
•	Συγκρατεί	το	νερό	της	βροχής	και	το	διηθεί	ομαλά	στο	έδα-
φος,	με	αποτέλεσμα	να	εμπλουτίζεται	ο	υδροφόρος	ορίζοντας	
και	να	αποτρέπονται	οι	πλημμύρες
•	Βελτιώνει	την	ποιότητα	του	νερού,	λειτουργώντας	σαν	μι-
κροβιολογικό	χημικό	και	φυσικό	φίλτρο
•	Συγκρατεί	το	έδαφος	και	αποτρέπει	τη	διάβρωση
•	Διατηρεί	και	αυξάνει	την	υγρασία	του	εδάφους	και	το	ενι-
σχύει	διαρκώς	με	θρεπτικά	στοιχεία
•	Εξασφαλίζει	κατάλληλες	συνθήκες	για	την	προστασία,	δια-
τροφή	και	διατήρηση	πολλών	ζωικών	οργανισμών
•	Βοηθά	στη	διατήρηση	της	βιολογικής	ισορροπίας	στη	φύση.
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* Η χαρτογραφική απεικόνιση των διαπλάσεων είναι ενδεικτική της εξάπλωσής τους

Αλπική και υπαλπική βλάστηση
Δάση ορεινών κωνοφόρων
Δάση οξιάς
Δάση θερμόβιων κωνοφόρων
Δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων
Μακία βλάστηση
Φρυγανική βλάστηση

Παρά	τα	αδιαμφισβήτητα	οφέλη	τους,	οι	δασικές	διαπλάσεις	
στην	 Ελλάδα	 αντιμετωπίζουν	 πολλούς	 κινδύνους	 και	 απει-
λές,	με	σημαντικότερες	τις	καταστροφικές πυρκαγιές	και	
τις	καταπατήσεις,	που	σε	πολλές	περιπτώσεις	προκύπτουν	
μετά	 τη	φωτιά	 και	 αφορούν	 συνήθως	 την	παράνομη	 κατα-
σκευή	σπιτιών	(παράνομη	δόμηση)	μέσα	ή	γύρω	από	τα	δάση,	
την	υπερβόσκηση,	την	παράνομη	ή	υπερβολική	διάνοιξη	δρό-
μων	και	την	παράνομη	χρήση	των	καμένων	εκτάσεων	ως	χω-
ραφιών	 ή	 καλλιεργήσιμων	 εκτάσεων.	 Τα	 δάση	 μας	 δηλαδή	
αντικαθίστανται	σταδιακά	από	αστικές,	τουριστικές	και	αγρο-
τικές	εκτάσεις.	Οι	δασικές	πυρκαγιές	αποτελούν	ένα	φυσικό	
φαινόμενο	με	σημαντικό	ρόλο	για	την	ισορροπία	και	την	ανα-
γέννηση	των	Μεσογειακών	δασικών	οικοσυστημάτων	(πευκο-
δάση,	μακία	και	φρύγανα).	Αυτά	είναι	σε	μεγάλο	βαθμό	προ-
σαρμοσμένα	 στη	φωτιά,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 έχουν	 συνήθως	
τη	 δυνατότητα	 να	 αναγεννηθούν	 άμεσα	 και	 αποτελεσματι-
κά	μετά	από	αυτήν.	Κατά	μέσο	όρο	σε	ένα	Μεσογειακού	τύ-
που	δάσος	εμφανίζεται	μία	πυρκαγιά	από	φυσικά	αίτια	κάθε	
100-150	χρόνια.	Όμως,	τα	φυσικά	αίτια	ευθύνονται	μόνο	για	
το	5%	των	πυρκαγιών	που	ξεσπούν	στην	Ελλάδα.	Το	υπόλοι-
πο	95%	οφείλεται	στην	ανθρώπινη	δραστηριότητα	και	έχει	ως	
συνέπεια	τη	διατάραξη	του	φυσικού	ρόλου	των	πυρκαγιών	ή	
την	εξάντληση	της	φυσικής	ικανότητας	των	οικοσυστημάτων	
να	αναγεννώνται	μετά	τη	φωτιά.	Το	αποτέλεσμα	είναι	πως	οι	
πυρκαγιές	αποτελούν	πλέον	την	πιο	σοβαρή	απειλή	των	Ελλη-
νικών	Μεσογειακών	δασών.

Τα	κυριότερα	ανθρωπογενή	αίτια	δασικών	πυρκαγιών	είναι:

•	Οι	διάφορες	γεωργικές	δραστηριότητες	και	κυρίως	η	καύση	
ξερών	χόρτων	
•	Η	απόρριψη	αναμμένων	τσιγάρων	ή	το	άναμμα	φωτιάς	στο	
δάσος	
•	Η	απόρριψη	σκουπιδιών	στο	δάσος

•	Η	καύση	σκουπιδιών	και	η	ύπαρξη	ανεξέλεγκτων	χωματερών	
•	Κακόβουλες	ενέργειες	(εμπρησμοί)	
•	Διάφορες	δραστηριότητες	σε	εξοχικές	κατοικίες	
•	Ατυχήματα	(τροχαία,	βλάβες	γεωργικών	μηχανημάτων	κοκ)

Οι	ανθρώπινες	αυτές	δραστηριότητες	έχουν	ως	αποτέλεσμα	
να	εκδηλώνονται	πυρκαγιές	τόσο	συχνά,	που	οι	αντοχές	των	
οικοσυστημάτων	εξαντλούνται.	Επιπλέον,	η	αναγέννηση	και	
η	διατήρηση	των	οικολογικών	αξιών	των	οικοσυστημάτων	γί-
νεται	ακόμη	πιο	δύσκολη	από	τη	διάσπαση	που	προκαλούν	οι	
υποδομές	-κυρίως	οι	δρόμοι	και	οι	οικισμοί.	

Η υπερβόσκηση,	που	συχνά	ακολουθεί	 τις	πυρκαγιές,	 εί-
ναι	το	σημαντικότερο	αίτιο	της	εικόνας	πολλών	γυμνών	βου-
νών	της	χώρας.	Τα	ζώα	και	κυρίως	τα	αιγοπρόβατα	που	βό-
σκουν	ανεξέλεγκτα	στο	δάσος	προκαλούν	ζημιές	στη	βλάστη-
ση,	 καταστρέφουν	 τη	φυσική	αναγέννηση,	 ποδοπατούν	 και	
συμπιέζουν	το	έδαφος	και	υποβαθμίζουν	τις	φυσικές	του	ιδιό-
τητες.	Όταν	η	βόσκηση	είναι	ήπια	και	οργανωμένη,	τότε	μπο-
ρεί	να	αποδειχθεί	ωφέλιμη	για	την	προστασία	των	δασών	μας.	
Σε	αυτά	τα	προβλήματα	έρχονται	να	προστεθούν	το	ανεξέλε-
γκτο κυνήγι	και	η	λαθροϋλοτομία.

Εκτός	από	τις	παραπάνω	απειλές,	τα	δάση	μας	υποβαθμίζο-
νται	όλο	και	περισσότερο,	 επειδή	οι	 νόμοι	που	 τα	αφορούν	
σε	πολλές	περιπτώσεις	δεν	εφαρμόζονται	όπως	πρέπει.	Αυτό	
συμβαίνει	επειδή	δεν	υπάρχει	ένας	ενιαίος	και	ισχυρός	κρα-
τικός	φορέας	που	θα	τα	διαχειρίζεται	και	θα	τα	προστατεύει,	
αφού	η	Δασική	Υπηρεσία,	με	τις	ελλείψεις	που	έχει	σε	πόρους	
και	προσωπικό,	αδυνατεί	να	ανταπεξέλθει	στο	έργο	της.	Αν	σε	
αυτά	προσθέσουμε	και	την	έλλειψη	δασικών	χαρτών*	και	δα-
σολογίου**	καταλαβαίνουμε	ότι	το	Μέλλον	των	Δασών	χρει-
άζεται	πολλή	προσπάθεια	από	όλους	μας,	ώστε	να	είναι	ελπι-
δοφόρο.

Αξιοποιήστε την αφίσα ως ερέθισμα για να κινήσετε το ενδιαφέρον των μα-
θητών για τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας. Οι ακόλουθες ερω-
τήσεις θα τους βοηθήσουν να διερευνήσουν πολλές όψεις του θέματος.

	 Τι	γνωρίζεις	για	τα	δέντρα	και	τα	δάση;	Τι	είναι	δάσος;
	 Ποιοι	παράγοντες	επιδρούν	στη	δημιουργία	ορισμένων	διαπλάσεων	δάσους;
	 Πόσες	δασικές	διαπλάσεις	διακρίνονται	στη	χώρα	μας;
	 Ξέρεις	ποιες	είναι	οι	μεγάλες	κατηγορίες	δασών	που	υπάρχουν	παγκοσμίως;	
	 Τι	είναι	η	τάιγκα,	τα	εύκρατα	δάση	και	τα	τροπικά	δάση;	Σε	ποια	κατηγορία	
ανήκουν	τα	δάση	της	χώρας	μας;

	 Ποιες	είναι	οι	αξίες	και	τα	οφέλη	του	δάσους;
	 Ποιες	 είναι	 οι	 αιτίες	 καταστροφής	 των	 Ελληνικών	 δασών;	 Πώς	 μπορούν	 να	
αντιμετωπιστούν;

	 Ποιος	ο	ρόλος	της	πολιτείας	και	ποιος	ο	ρόλος	του	πολίτη	στην	
προστασία	των	δασών;

	 Πώς	 η	 αποψίλωση	 των	 δασών	 επηρεάζει	 τον	 άνθρωπο	 και	 τα	
διάφορα	είδη	πανίδας;

	 Πώς	μπορεί	να	επηρεάσει	τις	μελλοντικές	γενιές;
	 Συζητήστε	στην	τάξη	σας	τα	δικαιώματα	των	ανθρώπων	(παγκο-
σμίως)	στο	πράσινο	και	ειδικότερα	στα	δάση.	Ποιες	υποχρε-

	 ώσεις	απορρέουν;	Τι	οφείλουμε	να	κάνουμε	για	να	προστατεύ-
	 σουμε	τα	δάση	μας;
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