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Είναι ωραία τα παλιά, μεγάλα δέντρα
στέκονται δίπλα στο ποτάμι και κοιτάνε...
Δίπλα τους παίζουν τα παιδιά και τραγουδάνε
τα δέντρα ακούνε και δε βγάζουνε κουβέντα...
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Αξιοποιήστε την αφίσα ως ερέθισμα για να κινήσετε το ενδιαφέρον 
των μαθητών για τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας. Οι ακόλου-
θες 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;	
Θυμηθείτε	μια	φορά	που	περάσατε	ωραία	σε	ένα	δάσος.	Γράψτε	τρεις	λέξεις	
που	περιγράφουν	την	εμπειρία	σας.

2.	Πού	φαντάζεστε	ότι	μπορεί	να	βρίσκεται	ένα	τέτοιο	δάσος;
	 Έχετε	επισκεφθεί	κάποιο	παρόμοιο	δάσος;	Αν	ναι,	πού;

3.	«Παρόχθια	δάση»:	Τι	εννοούμε	με	αυτό	τον	όρο;	Ποια	είδη	φυ-
τών	επικρατούν	εδώ;	Ποιο	θεωρείτε	ότι	είναι	το	κυρίαρχο	είδος;

	 	Κάντε	την	έρευνά	σας	και	βρείτε	τα	κυριότερα	είδη
						που	επικρατούν	σε	αυτά	τα	δάση.

4.	Τα	παρόχθια	δάση	είναι	χερσαία,	υδάτινα	ή	και	τα	δύο;

5.	Να	αναφέρετε	το	ρόλο	τους	σε	σχέση	με	την	ποιότητα	του	νερού.	Θεωρείτε	απαραίτητη	την	ύπαρξή	τους;

6.	Ποιες	είναι	οι	βασικότερες	απειλές	για	τα	παρόχθια	δάση;

7.	Βρες	το	είδος	χωρίς	να	πεις	τις	λέξεις	ταμπού!

	 Διαβάστε	προσεκτικά	τα	κείμενα	με	τα	είδη	που	φαίνονται	στην	αφίσα	και	προσπαθήστε	να	περιγράψετε	την
	 αρχική	λέξη	με	παντομίμα,	σκίτσο	και	ήχους	μέσα	σε	2	λεπτά.	Προσοχή!	Δε	χρησιμοποιείτε	τις	λέξεις	που	βλέπε-
τε	στην	κάρτα.	Στη	συνέχεια,	ανατρέξτε	στα	κείμενα	για	να	εντοπίσετε	τις	λέξεις	που	υπάρχουν	σε	κάθε	κάρτα.

9.	Φανταστείτε	ότι	πετάτε	με	αλεξίπτωτο	πάνω	από	κάποιο	παρόχθιο	δάσος	της	Ελλάδας.
	 Τι	βλέπετε;	Τι	μυρίζετε;	Τι	ακούτε;
	 Προσγειώνεστε	 σχεδόν	 δίπλα	 στο	 ποτάμι	 και	 είστε	 μόνος	 σας.	 Ποια	 φυτά	 και	 ζώα	 ζουν	 εδώ;	 Ποια	 μέσα	 θα	
χρησιμοποιούσατε	για	να	προσανατολιστείτε;

10.	Οι	ρεπόρτερ	της	φύσης

 Ζητήστε	από	τους	μαθητές	σας	να	συγκεντρώσουν	πληροφορίες	για	τα	παρόχθια	δάση	της	Ελλάδας	και	την	αξία	
και	τις	ωφέλειές	τους	για	τον	άνθρωπο.	Ζητήστε	τους,	αφού	συγκεντρώσουν	αρκετά	δημοσιεύματα	για	το	θέμα,	
να	γράψουν	το	δικό	τους	άρθρο	για	τα	παρόχθια	δάση,	παρουσιάζοντάς	το	στην	τάξη	ή	σε	μια	σχολική	εκδήλωση.
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Λευκοτσικνιάς
Egretta garzetta
Ο	 λευκοτσικνιάς	 είναι	 ένας 
μεσαίου	 μεγέθους	 ερωδιός.		
Το	 όμορφο	 αυτό	 πουλί	 έχει	
άσπρο	 χρώμα,	 μαύρο	 ράμ-
φος	 και	 μαύρα	 πόδια	 με	 κι-
τρινωπά	 δάκτυλα,	 ενώ	 κατά	
την	 αναπαραγωγική	 περίο-
δο	 αναπτύσσει	 γαμήλιο	 φτέ-
ρωμα	 από	 δύο	 επιμήκη	 φτε-
ρά	 στο	 σβέρκο.	 Οι	 λευκοτσι-
κνιάδες	 φωλιάζουν	 σε	 αποι-
κίες	 σε	 υγρότοπους	 (λίμνες,	
λιμνοθάλασσες,	 έλη	 κλπ)	 και	
προτιμούν	αβαθή	νερά,	όπου	
τρέφονται	 με	 ψάρια,	 αμφί-
βια,	έντομα	και	μαλακόστρα-
κα.	Αν	και	γενικά	είναι	μετα-
ναστευτικό	 είδος	 –	 έρχεται	
στην	 Ελλάδα	 για	 αναπαρα-
γωγή	γύρω	στα	μέσα	Μαρτίου	
και	παραμένει	μέχρι	τα	μέσα	
Σεπτεμβρίου	–,	μπορεί	να	τον	
παρατηρήσουμε	και	το	χειμώ-
να	στη	νότια	κυρίως	Ελλάδα.	
Γεννά	μία	μόνο	φορά	το	χρό-
νο	3	με	4	αβγά.
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Φαιδρόπορος
ο θειαφένιος
Laetiporus sulphureus 
Το	 μανιτάρι	 της	 φωτογραφί-
ας	 (φαιδρόπορος	 ο	 θειαφέ-
νειος)	 ονομάζεται	 και	 «κοτό-
πουλο	του	δάσους»	ή	και	«κα-
λομάνταρο».	Εμφανίζεται	από	
τον	Απρίλιο	μέχρι	το	Νοέμβριο	
πάνω	σε	 ζωντανούς	 ή	 και	 νε-
κρούς	 κορμούς	 πλατύφυλλων	
δέντρων,	όπως	λεύκες,	ιτιές	και	
άλλα	 παρόχθια	 είδη.	 Καρπο-
φορεί	σε	ύψος	ακόμα	και	μερι-
κών	μέτρων	από	το	έδαφος	και	
προκαλεί	στους	κορμούς	σήψη	
με	καστανό	χρώμα.	Το	χρώμα	
του	είναι	κίτρινο,	σαν	το	θειά-
φι,	και	το	σχήμα	του	ημικυκλι-
κό.	Αν	και	θεωρείται	φαγώσι-
μο	και	νόστιμο	μανιτάρι,	μπο-
ρεί	να	προκαλέσει	δηλητηρία-
ση,	αν	δεν	μαγειρευτεί	σωστά. *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 παρόχθια δάση στην Ελλάδα
Ως	παρόχθια	δάση	εννοούμε	τις	συστάδες	δέντρων	
και	θάμνων	που	συναντάμε	κοντά	σε	ποτάμια	και	λί-
μνες.	Αποτελούνται	από	υγρόφιλα	είδη	φυτών	με	ιδι-
αίτερες	 αντοχές,	ώστε	 να	 αντιστέκονται	 τόσο	 στην	
ορμή	των	νερών	και	των	φερτών	υλικών	του	ποτα-
μού,	 όσο	 και	 στην	 εποχιακή	 εναλλαγή	 πλημμυρών	
και	ξηρασίας.	Είναι	πολύπλοκες	και	ευαίσθητες	πε-
ριοχές	που	συνδέουν	το	υδάτινο	με	το	χερσαίο	περι-
βάλλον.

Παρόχθια	δάση	συναντάμε	κατά	τόπους	σε	όλη	την	
επικράτεια	της	χώρας.	Είναι	σχετικά	μικρές	σε	έκτα-
ση	συστάδες,	αλλά	εξαιρετικά	πλούσιες	σε	βιοποικι-
λότητα.	Τα	βασικά	δέντρα	που	τις	αποτελούν	είναι	
πλατάνια,	 ιτιές,	λεύκες,	φράξοι,	φτελιές,	πικροδάφ-
νες	και	αρμυρίκια.	Πάρα	πολλά	είναι	και	τα	είδη	πα-
νίδας	που	συναντάμε	σε	αυτά:	πουλιά	(τα	μισά	πε-
ρίπου	από	τα	πουλιά	που	υπάρχουν	στην	Ελλάδα),	
θηλαστικά	 (βίδρες,	 νυχτερίδες,	 μυγαλές,	 ποντίκια),	
αμφίβια	 και	 ερπετά	 (βάτραχοι,	 φρύνοι,	 νεροχελώ-
νες	και	νερόφιδα,	αλλά	και	σαύρες),	ψάρια	(στα	γλυ-

κά	νερά	της	Ελλάδας	έχουν	βρεθεί	154	είδη),	έντομα	
(λιβελούλες,	 πεταλούδες	 κ.ά.)	 και	 άλλα	 ασπόνδυλα	
(είδη	καβουριών,	αράχνες	κλπ).

Τα	 παρόχθια	 δάση	 στερεώνουν	 τις	 όχθες,	 επηρεά-
ζουν	την	ποιότητα	των	νερών,	τροφοδοτώντας	με	ορ-
γανική	ύλη	τα	ποτάμια	οικοσυστήματα,	συγκρατούν	
τα	θρεπτικά	στοιχεία,	αποτελούν	καταφύγιο	και	τόπο	
αναπαραγωγής	 ψαριών	 και	 άλλων	 ειδών	 πανίδας,	
δημιουργούν	 μικροφράγματα	 που	 ελαττώνουν	 τη	
ροή	του	νερού,	μειώνουν	τους	ανέμους	και	την	ηχο-
ρύπανση,	ενώ	με	σωστή	διαχείριση	μπορεί	να	αποτε-
λέσουν	ένα	πολύπλευρα	παραγωγικό	οικοσύστημα.	

Παρ’όλα	αυτά,	οι	ανθρωπογενείς	πιέσεις	που	δέχο-
νται	είναι	τεράστιες	και	οφείλονται	κυρίως	στην	πα-
ράνομη	 υλοτόμηση,	 στην	 αυθαίρετη	 διάνοιξη	 δρό-
μων,	στις	αμμοληψίες,	στη	ρύπανση	και	στις	γενικό-
τερες	μορφολογικές	και	υδρολογικές	αλλαγές	που	ο	
άνθρωπος	με	τις	δραστηριότητές	του	έχει	προκαλέ-
σει.
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Δακτυλόριζα
η σακοφόρος
Dactylorhiza saccifera 
Μία	κοινή	ορχιδέα	της	Ελλά-
δας.	Φυτρώνει	 κοντά	 σε	 ρέ-
ματα	και	στις	άκρες	των	δα-
σών,	μέχρι	και	σε	υψόμετρο	
2.200	 μέτρων.	 Τη	 συναντά-
με	συχνά	σε	όλη	την	ηπειρω-
τική	 Ελλάδα,	 αλλά	 και	 στην	
Εύβοια,	τη	Θάσο	και	την	Κε-
φαλονιά.	 Το	 όνομά	 της	 το	
πήρε	από	το	χαρακτηριστικό	
«πλήκτρο»	 του	 άνθους	 που	
μοιάζει	με	σάκο.	Ανθίζει	από	
τα	μέσα	Μαΐου	μέχρι	και	 το	
τέλος	 Αυγούστου,	 ανάλογα	
με	το	υψόμετρο.

© Μπάμπης Πέτσικος 

Σαλιγκάρι
Monacha parumcincta
Το	 σαλιγκάρι	 της	 φωτογρα-
φίας	 είναι	 ένα	 τυπικό	 χερ-
σαίο	 γαστερόποδο	 μαλάκιο		
με	σπειροειδές	κέλυφος	και	2	
ζεύγη	κεραιών.	Το	κοντό	ζεύ-
γος	 των	 κεραιών	 χρησιμο-
ποιείται	για	την	αφή	και	την	
όσφρηση,	ενώ	το	μακρύ	φέ-
ρει	 στην	 άκρη	 του	 τα	 μάτια	
του	 σαλιγκαριού.	 Τρέφεται	
με	φυτά	και	είναι	πολύ	αργό	
στις	 κινήσεις	 του.	 Επειδή	
δεν	είναι	προσαρμοσμένο	σε	
υψηλές	 θερμοκρασίες,	 ιδα-
νικές	συνθήκες	για	τη	διαβί-
ωσή	του	είναι	αυτές	που	φέ-
ρουν	 υψηλά	 ποσοστά	 υγρα-
σίας,	 με	 αποτέλεσμα	 να	πα-
ρατηρείται	 κυρίως	 τις	 βρο-
χερές	 ημέρες.	 Όπως	 όλα	 τα	
σαλιγκάρια,	 όταν	 οι	 συνθή-
κες	 δεν	 είναι	 ευνοϊκές,	 κλεί-
νεται	στο	καβούκι	του,	σφρα-
γίζοντας	 την	 είσοδο	 με	 μια	
μεμβράνη,	 προκειμένου	 να	
διατηρήσει	 ιδανικά	 επίπεδα	
υγρασίας.	 Στο	 πέρασμά	 του	
αφήνει	 μια	 χαρακτηριστική	
βλέννα.

© Andrea Bonetti

Λιβελούλα
Calopteryx splendens
Το	 έντομο	 αυτό	 είναι	 ένα	
από	 τα	 πιο	 κοινά	 είδη	 της	
τάξης	 των	 Οδοντόγναθων,	
που	είναι	κοινώς	γνωστά	ως	
λιβελούλες	 ή	 ελικοπτερά-
κια.	 Η	 «παρόχθια	 πεταλού-
δα»,	 όπως	 αλλιώς	 συνηθί-
ζεται	 να	 λέγεται,	 βρίσκεται	
πάντα	 σε	 κοντινή	 απόστα-
ση	από	τρεχούμενο	νερό,	 το	
οποίο,	σύμφωνα	με	τις	προτι-
μήσεις	της,	δεν	πρέπει	να	εί-
ναι	πολύ	κρύο	ή	εξολοκλήρου	
σκιασμένο.	Εξαπλώνεται	στο	
μεγαλύτερο	 μέρος	 της	 Ευ-
ρώπης	και	σε	όλη	την	Ελλά-
δα,	μέχρι	και	στη	νοτιοδυτι-
κή	Κίνα.	Όπως	όλοι	οι	αντι-
πρόσωποι	 της	 οικογένειας,	
έχει	 χαρακτηριστικό	 μεταλ-
λικό	χρώμα	στο	σώμα	και	τα	
φτερά	 του.	 Αρπάζει	 τη	 λεία	
του	 από	 τη	 βλάστηση	 κι	 όχι	
κατά	τη	διάρκεια	της	πτήσης.	
Οι	λιβελούλες	ξεκουράζονται	
με	κλειστά	τα	φτερά	τους	και	
ανασηκωμένο	το	πίσω	μέρος	
της	κοιλιάς.	Τα	αρσενικά,	για	
να	προσελκύσουν	τα	θηλυκά,	
χορεύουν	ασταμάτητα	τριγύ-
ρω	 τους,	 ενώ	 τις	 απογευμα-
τινές	 ώρες	 όλα	 μαζί	 συγκε-
ντρώνονται	 σε	 παρόχθια	 λι-
μνάζοντα	 νερά.	Πολύ	 χαρα-
κτηριστικός	 είναι	 και	 ο	 τρό-
πος	 αναπαραγωγής	 τους,	
γνωστός	ως	«περιστρεφόμε-
νο	ζευγάρωμα».

© Andrea Bonetti

Δενδροβάτραχος
Hyla arborea
Ο	 δενδροβάτραχος	 εξαπλώ-
νεται	 σε	 όλη	 σχεδόν	 την	Ευ-
ρώπη,	 με	 εξαίρεση	 τα	 νοτιο-
ανατολικά	 τμήματα	 της	 Ιβη-
ρικής	χερσονήσου	και	της	νό-
τιας	Γαλλίας.	Στη	Ελλάδα	τον	
συναντάμε	 σε	 όλη	 την	 ηπει-
ρωτική	χώρα,	καθώς	και	στα	

μεγαλύτερα	 (και	 πιο	 υγρά)	
νησιά.	 Πολύ	 χαρακτηριστικό	
γνώρισμα	 του	 είδους	 είναι	 οι	
βεντούζες	στις	άκρες	των	δα-
κτύλων	 των	 μπροστινών	 και	
πίσω	ποδιών	του.	Κατά	τη	δι-
άρκεια	της	ημέρας	εντοπίζε-
ται	 στο	 μίσχο	 ή	 στα	 φύλλα	
δέντρων	 και	 θάμνων.	 Δρα-
στηριοποιείται	 από	 το	 από-
γευμα	και	μετά	που	κατεβαί-
νει	στο	έδαφος	προς	εύρεση	
τροφής	 και	 ενυδάτωσης	 του	
σώματός	 του.	 Αναπαράγεται	
μεταξύ	Μαρτίου	και	Απριλίου	
και	η	διαδικασία	μεταμόρφω-
σης	 έχει	 ολοκληρωθεί	 μέχρι	
τον	Αύγουστο	(αβγά-γυρίνοι-
νεαρά	άτομα-ενήλικα	άτομα).	
Ο	 δενδροβάτραχος	 είναι	 δει-
νός	 θηρευτής	 εντόμων	 και	
ικανός	 να	 αιχμαλωτίσει	 ακό-
μη	και	πολύ	γρήγορα	έντομα.	
Σε	 κάποια	 μέρη,	 όπως	 στη	
Λέσβο,	 ονομάζεται	 και	 «βα-
ρόμετρο»	καθώς	κοάζει	πολύ	
έντονα,	προκειμένου	να	ειδο-
ποιήσει	 για	 την	 αλλαγή	 της	
ατμοσφαιρικής	 πίεσης	 και	
την	πιθανότητα	βροχής.

© Andrea Bonetti

Ελληνική Σαύρα
Hellenolacerta graeca 
Η	 σαύρα	 της	 φωτογραφίας	
είναι	ενδημική	της	Πελοπον-
νήσου.	Διατηρεί	απομονωμέ-
νους	και	διάσπαρτους	πληθυ-
σμούς,	 κυρίως	 σε	 υψόμετρα	
άνω	των	400μ.	Αποφεύγει	την	
απευθείας	 έκθεση	 στον	 ήλιο	
και	 τις	 υψηλές	 θερμοκρασί-
ες	και	προτιμά	βραχώδεις	το-
ποθεσίες	με	σχισμές	και	γενι-
κά	 τοποθεσίες	 με	 υψηλό	 πο-
σοστό	 υγρασίας,	 συχνά	 κο-
ντά	 σε	 ρυάκια,	 λιμνάζοντα	
νερά,	 αλλά	 και	 στην	 πυκνή	
παρόχθια	 βλάστηση,	 όπου	
εξασφαλίζει	 επαρκή	 σκίαση.	
Έχει	 χαρακτηριστική	 λεπτό-
λιγνη	εμφάνιση	με	πολύ	μα-
κριά	ουρά	που	τη	βοηθά	στο	
σκαρφάλωμα,	 καθώς	 μπο-
ρεί	 εύκολα	 να	 ξεπεράσει	 τα	
2,5μ.	από	την	επιφάνεια	του	
εδάφους.	 Δραστηριοποιείται	
από	τον	Απρίλιο	μέχρι	τις	αρ-
χές	του	Νοεμβρίου,	αλλά	σπά-
νια	θα	τη	δούμε	πολύ	νωρίς	το	
πρωί	όπως	συμβαίνει	με	άλλες	
σαύρες.	Γεννά	κατά	μέσο	όρο	
3-4	αβγά,	μία	φορά	το	χρόνο.	
Τρέφεται	κυρίως	με	αρθρόπο-
δα,	 προτιμώντας	 περισσότε-
ρο	τις	αράχνες	και	τα	ιπτάμε-
να	έντομα.

* Στο χάρτη απεικονίζονται τα κυριότερα ποτάμια και λίμνες της Ελλάδας όπου συνήθως συναντάμε παρόχθια βλάστηση


