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Ο τόπος όλος ευωδιάζει από το έλατο. Σκεπάζει τις πλαγιές αχόρ-
ταγο. Άπληστο κι ανεβαίνει στα ύψη. Η σκιά του είναι πλασμένη 
από την πολύτιμη ουσία της χίμαιρας, μα το κορμί και το φύλλο 
του είναι στέρεο, γερό, ικανό ν’ αντέχει στη χειμωνιάτικη θύελλα 
και να κρατεί τα τεράστια φορτώματα του χιονιού, χωρίς να λυ-
γίζει.

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος
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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 καλέ-
στε 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;	Θυμηθείτε	μια	
φορά	που	περάσατε	ωραία	σε	ένα	δάσος.	Γράψτε	τρεις	λέξεις	που	περιγράφουν	την	εμπειρία	
σας.

2.	 Ποια	φυτά	διακρίνετε	στην	εικόνα;	Ποια	ζώα;	Τι	ήχους	νομίζετε	ότι	κάνουν;	Αναπαρα-
στήστε	τα	με	το	σώμα	σας.

3.	 Πού	φαντάζεστε	ότι	μπορεί	να	βρίσκεται	ένα	τέτοιο	δάσος;	Έχετε	επισκε-
φθεί	κάποιο	παρόμοιο	δάσος;	Αν	ναι,	πού;

4.	 «Δάσος	ορεινών	κωνοφόρων»:	όταν	ακούτε	αυτές	τις	λέξεις,	τι	σας	έρχεται	
στο	μυαλό;	Ποια	είδη	δέντρων	πιστεύετε	ότι	βρίσκονται	σε	αυτά	τα	δάση;	
Ποιο	θεωρείτε	ότι	είναι	το	κυρίαρχο	είδος;	Κάντε	την	έρευνά	σας	και	βρείτε	
τα	κυριότερα	είδη	που	επικρατούν	σε	αυτά	τα	δάση.	

5.	 Τα	περισσότερα	από	αυτά	τα	είδη	χαρακτηρίζονται	ως	ψυχρόβια.	Μπορείτε	να	φανταστείτε	γιατί;
6.	 Τι	γνωρίζετε	για	τα	έλατα;	Πόσα	είδη	ελάτης	συναντάμε	στην	Ελλάδα;
7.	 Πώς	επηρεάζει	η	κλιματική	αλλαγή	τα	μεσογειακά	δάση	και	τα	δάση	ορεινών	κωνοφόρων;	
8.	 Η	αποψίλωση	των	δασών	επηρεάζει	τις	ζωές	των	ανθρώπων	και	την	άγρια	ζωή;	Με		ποιον	τρόπο;		Μπορεί	αυτή	η	διαδικασία	να	
επηρεάσει	τις	μελλοντικές	γενιές;
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Κόκκινος κρίνος 
Lilium chalcedonicum
Ένα	τυπικό	λουλούδι	των	ορει-
νών	 δασών	 της	 Ελλάδας.	 Φυ-
τρώνει	 από	 τα	 650	 μέχρι	 τα	
1900	μέτρα	υψόμετρο,	σχεδόν	
σε	 όλη	 τη	 χώρα.	Φτάνει	 μέχρι	
και	τα	90	εκ.	σε	ύψος	και	εντυ-
πωσιάζει	με	την	έντονη	μυρω-
διά	 και	 το	 λαμπερό	 κόκκινο	
χρώμα	του.	Ο	κόκκινος	κρίνος	
είναι	γνωστός	από	την	αρχαιό-
τητα	ως	«κρίνον	το	πορφυρόν»,	
κατά	 τον	 Θεόφραστο,	 ενώ	 σε	
κάποια	 μέρη	 της	 Ελλάδας	 λέ-
γεται	 και	 Τουρκοπούλα,	 πιθα-
νόν	από	 το	σχήμα	του	άνθους	
του,	που	μοιάζει	με	τουρμπάνι!	
Ανθίζει	τους	καλοκαιρινούς	μή-
νες,	από	τον	Ιούνιο	μέχρι	τις	αρ-
χές	Αυγούστου.

© Παναγιώτης Λατσούδης / WWF Ελλάς 

Πευκοδρυοκολάπτης 
Dendrocopos major
Το	 είδος	 ανήκει	 στην	 οικογέ-
νεια	των	Δρυοκολαπτών.	Ανα-
γνωρίζεται	 πολύ	 εύκολα	 από	
το	τυπικό	ασπρόμαυρο	φτέρω-
μά	του.	Στην	Ευρώπη	είναι	αρ-
κετά	κοινό	είδος,	αλλά	δεν	ισχύ-
ει	το	ίδιο	και	για	τη	χώρα	μας.	
Συνήθως	 προτιμάει	 τα	 κωνο-
φόρα	δάση.	Είναι	ιδιαίτερα	ευ-
κίνητος	και	μπορεί	να	τύχει	να	
τον	δούμε	κρεμασμένο	ανάπο-
δα	στο	κλαδί	του	δένδρου.	Τρέ-
φεται	με	έντομα,	αλλά	και	σπό-
ρους	από	κουκουνάρια.	Για	να	
συλλέξει	 τους	 σπόρους,	 μετα-
φέρει	 τα	 κουκουνάρια	 σε	 σχι-
σμές	δέντρου,	όπου	τα	σφηνώ-
νει	για	να	αποσπάσει	το	εσωτε-
ρικό	τους.	Έτσι,	όταν	παρατη-
ρούμε	σωρούς	άδειων	κουκου-
ναριών	 κάτω	 από	 τα	 δέντρα,	
είναι	πολύ	πιθανό	ένας	πευκο-
δρυοκολάπτης	να	έχει	περάσει	
από	εκεί!

*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

Τα ορεινά κωνοφόρα στην Ελλάδα
Σε	 αυτή	 την	 διάπλαση	 συμπεριλαμβάνουμε	 τα	
δάση	κωνοφόρων	που	συναντάμε	σε	μεγάλα	υψό-
μετρα	στη	χώρα	μας,	πάνω	από	800	μέτρα.	Απλώ-
νονται	 στην	 ηπειρωτική	 Ελλάδα,	 όπου	 υπάρχουν	
ψηλά	 βουνά,	 και	 κυρίως	 στην	 οροσειρά	 της	Πίν-
δου,	 στα	 βουνά	 της	Πελοποννήσου,	 στη	 Ροδόπη,	
στον		Όλυμπο,	αλλά	και	σε	μερικά	νησιά	(Εύβοια,	
Κεφαλονιά,	Θάσο).

Τα	δασικά	είδη	που	τα	αποτελούν	είναι	κυρίως	τα	
είδη	 ελάτου	 (κεφαλληνιακό,	 λευκό	 ή	 χτενοέλατο	
και	μακεδονίτικο)	και	πεύκου	(μαύρο,	δασικό,	ρό-
μπολο),	αλλά	και	η	ερυθρελάτη.	Είναι	είδη	προσαρ-
μοσμένα	στις	κρύες	συνθήκες	που	επικρατούν	στα	
μεγάλα	υψόμετρα	και	καταλαμβάνουν	περίπου	το	
13%	των	δασών	της	Ελλάδας,	σύμφωνα	με	τα	τε-
λευταία	στοιχεία	του	Υπουργείου	Γεωργίας.	Φιλο-

ξενούν	πολύ	μεγάλο	αριθμό	ειδών	πανίδας:	θηλα-
στικών	 (ελάφια,	 ζαρκάδια	 ,	 τρωκτικά,	 κ.ά.),	 που-
λιών	(όπως	οι	δρυοκολάπτες),	εντόμων	και		ερπε-
τών.

Η	απομάκρυνση	του	πληθυσμού	των	ορεινών	πε-
ριοχών	και	η	εγκατάλειψη	οικονομικών	δραστηρι-
οτήτων	που	σχετίζοταν	με	αυτά	τα	δάση,	επέφερε	
τη	σχεδόν	μηδενική	σήμερα	διαχείρισή	τους.	Το	γε-
γονός	αυτό,	αν	και	σε	κάποιες	περιπτώσεις	βοήθη-
σε	στην	επέκταση	των	δασών,	γενικότερα	έχει	οδη-
γήσει	 στην	 υποβάθμισή	 τους.	Καταστρεπτικές	 εί-
ναι	επίσης	και	οι	πυρκαγιές	στα	δάση	των	ορεινών	
κωνοφόρων,	μιας	και	τα	δέντρα	που	τα	απαρτίζουν	
δεν	έχουν	τους	μηχανισμούς	για	γρήγορη	αναγέν-
νηση	που	έχουν	άλλα	συγγενή	είδη.
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Κόκκινο ελάφι
Cervus elaphus
Η	κατανομή	του	είδους	εκτείνε-
ται	από	την	Ευρώπη	και	τη	βό-
ρεια	Αφρική	μέχρι	τη	Σιβηρία,	
την	Άπω	Ανατολή	και	Β	όρεια	
Αμερική,	 ενώ	 έχει	 εισαχθεί	
από	 τον	άνθρωπο	και	σε	πολ-
λά	άλλα	μέρη.	Είναι	το	μεγαλύ-
τερο	φυτοφάγο	ζώο	της	Ελλά-
δας	 και	 κάποτε	 ζούσε	 σε	 ολό-
κληρη	 σχεδόν	 την	 ηπειρωτική	
χώρα.	Μέσα		σε		λίγες		δεκαετί-
ες	οι	πληθυσμοί	του	συρρικνώ-
θηκαν	τόσο,	ώστε	πλέον	να	θε-
ωρείται	στη	χώρα	μας	Κρισίμως	
Κινδυνεύον.	 Σήμερα	 ελάφια	
απαντούν	μόνο	στη	Ροδόπη	(10	
με	20	άτομα)	και	στην	Πάρνη-
θα	(περίπου	600	άτομα).	Λίγα	
άτομα	 ζούνε	 επίσης	 σε	 εκτρο-
φεία.	 Ο	 προστατευµένος	 πλη-
θυσμός	της	Πάρνηθας	είναι	σή-
μερα	ο	πιο	ακμαίος	της	χώρας.	
Τα	 αρσενικά	 ζυγίζουν	 75-340	
κιλά	και	έχουν	κέρατα,	τα	οποία	
απορρίπτουν	 κάθε	 χρόνο.	 Τα	
θηλυκά	 δεν	 έχουν	 κέρατα	 και	
ζυγίζουν	έως	254	κιλά.	Τα	ελά-
φια	 είναι	μικτοί	 βοσκητές,	 δη-
λαδή	τρέφονται	τόσο	με	κλαδιά	
και	φύλλα	δέντρων,	όσο	και	με	
διάφορες	 πόες.	 Συνήθως	 ζουν	
λιγότερο	από	15	χρόνια,	αν	και	
τυπικά	μπορούν	να	φτάσουν	τα	
27	χρόνια.	Η	λαθροθηρία	είναι	
η	 σημαντικότερη	 απειλή	 που	
αντιμετωπίζει	το	κόκκινο	ελάφι	
στην	Ελλάδα.

© Andrea Bonetti 

Δασοποντικός
Apodemus sylvaticus
Το	όνομα	του	είδους	sylvaticus	
σημαίνει	«από	το	δάσος»	(sylva	
στα	λατινικά)	καθώς	πρόκειται	
για	 ζώο	 που	 προτιμά	 δασικές	
εκτάσεις.	 Φτιάχνει	 τη	 φωλιά	
του	με	φύλλα,	βρύα	και	γρασίδι	

υπογείως	και	τη	μεταφέρει	ακό-
μα	πιο	βαθιά	στο	έδαφος	κατά	
τη	διάρκεια	του	χειμώνα.	Είναι	
δραστήριο	 συνήθως	 τις	 νυχτε-
ρινές	ώρες,	αν	και	το	καλοκαί-
ρι	συναντάται	επίσης	νωρίς	το	
πρωί,	πριν	από	το	χάραμα.	Χα-
ρακτηρίζεται	 και	 ως	 «καιρο-
σκόπος»,	καθώς,	ανάλογα	με	τη	
διαθεσιμότητα	της	εποχής,	κα-
ταναλώνει	μεγάλη	ποικιλία	τρο-
φών,	όπως	λαχανικά,	σπόρους,	
φρούτα,	 ξηρούς	 καρπούς,	 μύ-
κητες,	βρύα,	αρθρόποδα,	γαιο-
σκώληκες	κλπ.	Μπορεί	να	δια-
νύσει	έως	και	2	χλμ.	κάθε	βρά-
δυ.	 Η	 αναπαραγωγική	 περίο-
δος	διαρκεί	τον	Απρίλιο	ως	τον	
Οκτώβριο.	 Τα	 μικρά	 που	 γεν-
νιούνται	δεν	έχουν	τρίχωμα,	εί-
ναι	τυφλά	και	ζυγίζουν	μόλις	1-2	
γραμμάρια.	 Οι	 δασοποντικοί	
έχουν	 πολλούς	 εχθρούς,	 όπως	
αλεπούδες,	νυφίτσες,	κουνάβια,	
ασβούς,	οικιακές	γάτες	κλπ.	Αν	
επιβιώσουν	από	τους	θηρευτές	
τους,	μπορούν	να	ζήσουν	μέχρι	
και	20	μήνες.	

© Andrea Bonetti 

Τοιχόσαυρα
Podarcis muralis
Η	τοιχόσαυρα	είναι	μια	πολύ	τυ-
πική	σαύρα	με	ευρεία	κατανο-
μή	στην	Ευρώπη.	Στην	Ελλάδα	
παρατηρείται	κυρίως	σε	μεγά-
λα	υψόμετρα,	σε	όλη	την	ηπει-
ρωτική	 χώρα,	 στη	 Σαμοθράκη	
και	στην	Εύβοια.	Προτιμά	σκι-
ερά	και	σχετικά	υγρά	μέρη,	με	
την	προϋπόθεση	 να	 υπάρχουν	
κοντά	 και	 ηλιόλουστα	 σημεία.	
Τη	συναντάμε	σχεδόν	παντού,	
από	βραχώδεις	περιοχές,	 ερεί-
πια	και	ξερολιθιές	ως	δάση	κω-
νοφόρων.	 Η	 τοιχόσαυρα	 είναι	
μικρόσωμη,	 πολύ	 δραστήρια	
και	 ευκίνητη,	 καθώς	 σκαρφα-
λώνει	 ακόμη	 και	 σε	 κάθετους	
τοίχους.	Μπορούμε	να	τη	δού-
με	 κατά	 το	 μεγαλύτερο	 μέρος	
του	χρόνου	καθώς,	σε	αντίθεση	
με	άλλες	σαύρες,	αντέχει	τις	χα-
μηλές	θερμοκρασίες	του	χειμώ-
να.	Μπορεί	να	πέσει	σε	χειμερία	
νάρκη,	αλλά	ενεργοποιείται	και	
πάλι	τις	ζεστές	μέρες	του	χειμώ-
να.	Δημιουργεί	τη	φωλιά	της	σε	
μαλακό	έδαφος	ή	κάτω	από	πέ-
τρες	και	ζευγαρώνει	κάθε	άνοι-
ξη.	Γεννά	2-3	φορές	το	χρόνο,	
από	τον	Απρίλιο	μέχρι	τον	Ιού-
νιο.	Η	κάθε	γέννα	περιλαμβάνει	

2-10	αβγά.	Τρέφεται	κυρίως	με	
αρθρόποδα.

© Παναγιώτης Λατσούδης / WWF Ελλάς 

Πυρροβασιλίσκος
Regulus ignicapillus
Τυπικό	πουλί	για	τα	ορεινά	ελα-
τοδάση	και	πευκοδάση.	Το	συ-
ναντάμε	 και	 σε	 χαμηλότερα	
υψόμετρα,	 σε	 κυπαρίσσια	 και	
κέδρους,	 ενώ	τους	χειμερινούς	
μήνες	μπορεί	να	βρεθεί	σε	ελαι-
ώνες	και	πάρκα.	Είναι	πολύ	μι-
κρό	πουλί,	μικρότερο	κι	από	ένα	
σπουργίτι.	Είναι	πολύ	δραστή-
ριο,	καθώς	πετά	από	κλαδί	σε	
κλαδί	 κουνώντας	 συνεχώς	 την	
ουρά	του.	Τρέφεται	με	πλήθος	
μικρών	εντόμων.	Αν	και	φτάνει	
μόλις	τα	10	εκατοστά,	η	φωνή	
και	το	χρώμα	του	είναι	τα	χα-
ρακτηριστικά	γνωρίσματα	που	
βοηθούν	στην	αναγνώρισή	του.

© Γιώργος Κωνσταντινίδης / WWF Ελλάς 

Βωλίτης ο Εδώδιμος 
Boletus edulis
Ο	 συγκεκριμένος	 βωλίτης,	 πιο	
γνωστός	 ως	 βασιλομανίτα-
ρο,	 είναι	 ένα	από	 τα	πιο	 γνω-
στά	 μανιτάρια.	 Τον	 συναντά-
με	συχνά	σε	ορεινά	δάση	κωνο-
φόρων	σε	ομάδες.	Είναι	αρκε-
τά	διαδεδομένος	στην	Ευρώπη,	
κυρίως	λόγω	της	εδωδιμότητάς	
του	 (στην	 Ιταλία	 είναι	 το	 γνω-
στό	Porcini),	μιας	και	θεωρείται	
από	 τα	 πιο	 νόστιμα	 μανιτάρια	
με	γεύση	που	μοιάζει	με	κρέας	
και	 άρωμα	που	 θυμίζει	 κάστα-
νο	και	φουντούκι!	Αναγνωρίζε-
ται	 εύκολα:	 το	 καπέλο	 του	 εί-
ναι	σχετικά	μεγάλο	(μπορεί	να	
φτάσει	και	τα	30	εκ.),	έχει	κα-
φετί	χρώμα	και	ημισφαιρικό	ή	
σχεδόν	επίπεδο	σχήμα.	Πάντα	
όμως	 συλλέγουμε	 μανιτάρια	
μαζί	με	κάποιον	που	τα	γνωρί-
ζει	καλά!!!

1. «Τα ζητήματα του περιβάλλοντος δεν αφορούν τόσο τη σχέση του  
    ανθρώπου με τη φύση, όσο τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους και τις  
    συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ ατόμων ή ομάδων» (K.Schnak). 

     Σχολιάστε και αναλύστε αυτή τη σκέψη. Συμφωνείτε; Τεκμηριώστε την  
     απάντησή σας.

2.  «Μια κοινωνία αναπτύσσεται εξαιρετικά, όταν οι ηλικιωμένοι φυτεύουν  
     δέντρα κάτω από την σκιά των οποίων δεν θα καθίσουν ποτέ.» (A society  
     grows great when old people plant trees whose shade they know they shall 
     never sit in.)
 
     Ποιες σκέψεις και τι συναισθήματα σας προκαλεί αυτό το γνωμικό; Πότε οι άνθρωποι δουλεύουν για κάτι που δε θα     
     απολαύσουν οι ίδιοι; Γνωρίζετε μια τέτοια περίπτωση; Πώς αισθανθήκατε για αυτήν; Τι θα μπορούσε να παρακινήσει  
     τους ανθρώπους να εργάζονται για τις μελλοντικές γενιές; 

3.  Διαβάστε προσεκτικά τα κείμενα της αφίσας και απαντήστε στις ερωτήσεις:

     ➢ Έχω χρώμα καφετί, άρωμα από κάστανο και φουντούκι και γεύση από κρέας:
     ➢ Το όνομά μου συνδυάζει τη φωτιά με την εξουσία:
     ➢ Μου αρέσει να σκαρφαλώνω κάθετα σε τοίχους και να κινούμαι εξαιρετικά γρήγορα:
     ➢ Το όνομά μου σημαίνει «από το δάσος», ενώ μπορώ να διανύσω μέχρι και 2 χλμ καθημερινά:
     ➢ Μας χαρακτηρίζουν και «μικτούς βοσκητές»:
     ➢ Μου αρέσει να συλλέγω σπόρους από κουκουνάρια που κρύβω σε σωρούς στις σχισμές των δέντρων:
     ➢ Σε κάποια μέρη της Ελλάδας με αποκαλούν και «Τουρκοπούλα»:

Εδώ	βλέπουμε....
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* H χαρτογραφική απεικόνιση είναι ενδεικτική της εξάπλωσης των ορεινών κωνοφόρων


