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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σ’ αυτή τη ∆ιδακτική Παρέµβαση συνοψίζω µια µεθοδολογία ∆ιδακτικής Έρευνας
για σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχετική µε τη µελέτη των δασών,
βασισµένη στα πορίσµατα του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Comenius European
Forests Network και των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το ∆άσος
της Μονής Επανωσήφη και Το ∆άσος της αυλής του Σχολείου µας που εκπόνησαν τα
Λύκεια Σορωνής Ρόδου και Μελεσών Ηρακλείου. Αποτελεί ένα ∆ιδακτικό Σενάριο
µε Φύλλα Εργασίας που αναπτύσσεται σε µια κοντινή προς το σχολείο δασική
περιοχή και εστιάζει στη ζωτικότητα των δένδρων, τη βιοποικιλότητα, την επίδραση
της ρύπανσης και άλλα πολιτισµικά στοιχεία που σχετίζονται µε το δάσος. Πριν την
επίσκεψη, απαιτείται ενηµέρωση σχετικά µε το αντικείµενο, το περιεχόµενο και τη
διαδικασία

της

επίσκεψης.

Αναπτύσσονται

κατατοπιστικές

συζητήσεις

και

αναζητήσεις πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονοµικών στοιχείων σε ντόπιους και
ειδικούς, στα βιβλία και στο διαδίκτυο. Κατά την επίσκεψη στο πεδίο µελέτης, στο
δάσος, αναγνωρίζονται τα είδη της κοινωνίας του, υπολογίζεται το ύψος των
δένδρων, µετρείται η αύξησή τους, γίνεται ταξινόµηση των δένδρων σε κλάσεις
ανάλογα µε την έκταση των απωλειών των φύλλων και των βελονών τους, του τύπου
των απωλειών, της χρωµατικής διαφοροποίησής, της ζωτικότητας της κορυφής, των
επιδράσεων από έντοµα, πυρκαγιές κλπ. Αναζητούνται ενδείξεις και στοιχεία
ανθρώπινων επεµβάσεων, όπως ρύπανσης, βόσκησης, καλλιεργειών, οικοδόµησης,
διάνοιξης δρόµων και γενικά αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Τα αποτελέσµατα
συνθέτονται, συζητούνται και παρουσιάζονται στη σχολική κοινότητα, στην τοπική
κοινωνία, στο διαδίκτυο.
Η σηµασία των δασών είναι τεράστια και καθοριστική για την επιβίωσή µας στη Γη.
Οι κίνδυνοι που τα απειλούν είναι πολλοί και απαιτείται η συµµετοχή όλων µας στον
αγώνα για τη διάσωσής τους. Οι νέοι χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούν, να
καταρτιστούν και να δραστηριοποιηθούν από κατάλληλα εκπαιδευµένους καθηγητές
που θα οργανώσουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον, θα επιλέξουν µεθόδους, τεχνικές
και υλικά για ανετότερη και αποτελεσµατικότερη µάθηση, για καλλιέργεια αξιών και
ανάπτυξη στάσεων και συµπεριφορών φιλικών προς τα δασικά περιβάλλοντα.

ABSTRACT

The major importance of forests is critical for our survival on planet Earth. Forests are
threatened by a lot of dangers and all of us have to contribute in the fight for their survival.
Young people have to be more sensitive, educated and activated by accordingly specialized
teachers who are going to organize the educational background, decide on methodology,
techniques and materials for the easiest and most effective learning, for the production of
values, attitudes and friendly behaviors towards forests.
In this project, a methodology of Instructive Research for schools of Secondary Education is
presented, related to the study of forests, based on the conclusions of the European Comenius
European Forests Network and on the Programmes of Environmental Education The Forest of
the Epanosifis Monastery and The Grove in our School yard conducted by the Soroni of
Rhodes Lyceum and the Lyceum of Meleses in Heraklion.
The research usually takes place in a forest area close to the school and focuses on the vitality
of the trees, the biodiversity, the effects of pollution and other cultural elements related to the
forest. Before the visit, a briefing on the subject, the content and the procedure is necessary.
There is a lot of informative discussion and research over cultural, social and economical
factors with locals and specialists and also in books and the Internet.
During the field trip, in the forest are identified the species of it’s bio-community, the height
and growth of the trees are calculated, there is the classification of the trees according to the
extend of the leaf loss, the kind of loss, colour differentiation, vitality of the tree top, insect
and fire effects, etc. The young researchers look for signs and facts of human intervention,
such as pollution, grazing, cultivating, building, road construction and developmental
intervention in general. The results are recorded, discussed and presented in the school and in
the local community and finally in the Internet.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σηµασία των δασών είναι τεράστια και καθοριστική για την επιβίωσή µας στη Γη. Οι
κίνδυνοι που τα απειλούν είναι πολλοί και απαιτείται η συµµετοχή όλων µας στον αγώνα για
τη διάσωσής τους. Είναι ανάγκη να γνωρίσουµε τα δάση από κοντά και όχι µόνο µέσα από τα
βιβλία.

Οι

νέοι

χρειάζεται

να

ευαισθητοποιηθούν,

να

καταρτιστούν

και

να

δραστηριοποιηθούν από κατάλληλα εκπαιδευµένους καθηγητές που θα οργανώσουν το
εκπαιδευτικό περιβάλλον, θα επιλέξουν µεθόδους, τεχνικές και υλικά για την ανετότερη και
αποτελεσµατικότερη µάθηση. Οι καθηγητές που θα καταπιαστούν µε τα θέµατα αυτά πρέπει
να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν καινοτόµες εκπαιδευτικές µεθόδους, να αξιοποιούν
εκπαιδευτικό υλικό διαφορετικό από αυτό των σχολικών βιβλίων και να παράγουν όποτε
είναι αναγκαίο ειδικό εκπαιδευτικό υλικό µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επειδή η

εκπαιδευτική κοινότητα έχει εδώ και χρόνια κατανοήσει τη σηµασία των δασών και ανησυχεί
για τους κινδύνους που τα απειλούν, µε την κατάλληλη µεθοδολογία, η οποία αναπτύχθηκε
στα Σχολικά Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποίησε το Λύκειο
Μελεσών τις σχολικές χρονιές 2000-2003 και 2009-2010 και προτείνεται στην παρούσα
εργασία, οι νέοι µπορούν εύκολα, γρήγορα και ευχάριστα να µελετήσουν από κοντά και
επιστηµονικά το δάσος της περιοχής τους ώστε να το αγαπήσουν και να το προστατεύσουν
στο µέλλον, συµβάλλοντας στον γενικότερο σχεδιασµό και προσανατολισµό του σχολείου
τους, της τοπικής κοινωνίας, όλων µας για την προστασία του δασικού µας πλούτου.
Παρακάτω, παρουσιάζεται µια µεθοδολογία ∆ιδακτικής Έρευνας για σχολεία της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχετική µε τη µελέτη των δασών, βασισµένη στα πορίσµατα
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Comenius που υλοποίησε το Λύκειο Σορωνής Ρόδου την
περίοδο 1996-1999 σε συνεργασία µε σχολεία της Ιταλίας, Γερµανίας, Ιρλανδίας και
Σουηδίας. Προτείνονται κατάλληλες εργαστηριακές πραχτικές και ασκήσεις υπαίθρου που
µπορούν να υποστηριχτούν από τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο
γνώσεων και υλικών. Η µεθοδολογική διαδικασία βασίζεται στη διδακτέα ύλη των
Γυµνασίων και Λυκείων στα µαθήµατα της Γεωγραφίας, Βιολογίας, Χηµείας, Φυσικής και
Μαθηµατικών µε αξιοποίηση του σχολικού εξοπλισµού. Με τη διδακτική έρευνα επιδιώκεται
η διερεύνηση των προτέρων ιδεών ή αντιλήψεων των µαθητών σχετικά µε περιβαλλοντικές
έννοιες και η αλλαγή των προτέρων αντιλήψεων που µπορούν να αποδοθούν στην εφαρµογή
της συστηµικής πραχτικής µε τη χρήση καινοτόµων διδακτικών τεχνικών (Ράγκου Π, 2004).
Η βιωµατική µάθηση προτείνεται στον αντίποδα των παραδοσιακών παιδαγωγικών θεωριών
και διδακτικών προσεγγίσεων. Παρέχει στους µαθητές δυνατότητες να βιώσουν τα ζητήµατα
και τα φαινόµενα που ερευνούν, επηρεάζοντας τη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών και των
νόµων που τα διέπουν αλλά και την εκτίµησή τους αναφορικά µε αξίες, συναισθήµατα και

στάσεις προς το περιβάλλον (Κόκκοτας Π, 2002). Με την ανάπτυξη σχεδίων Projects, δίνεται
έµφαση στην ερευνητική διάσταση της γνώσης και της απόκτησής της, ασκούνται οι µαθητές
στην επιστηµονική µέθοδο µελέτης, προσδίδοντάς τους επιστηµονική νοοτροπία. Η έρευνα
αναπτύσσεται συνήθως σε µια κοντινή προς το σχολείο δασική περιοχή και εστιάζει στη
ζωτικότητα των δένδρων, τη βιοποικιλότητα, την επίδραση της ρύπανσης και άλλα
πολιτισµικά στοιχεία που σχετίζονται µε το δάσος.
Πριν την επίσκεψη, αναπτύσσεται επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτικών και των µαθητών,
άµεση ή µέσω διαδικτύου, και ενηµέρωση σχετικά µε το αντικείµενο, το περιεχόµενο και τη
διαδικασία της επίσκεψης. Αναπτύσσονται κατατοπιστικές συζητήσεις και αναζητήσεις
πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονοµικών στοιχείων σε ντόπιους και ειδικούς, στα βιβλία
και στο διαδίκτυο. Κατά την επίσκεψη στο πεδίο µελέτης, στο κάθε δάσος, αναγνωρίζονται
τα είδη της φυτοκοινωνίας, υπολογίζεται το ύψος των δένδρων, µετρείται η περίµετρος των
κορµών τους, ταξινοµούνται τα δένδρα σε κλάσεις ανάλογα µε την έκταση των απωλειών των
φύλλων και βελονών τους και τύπου των απωλειών, της χρωµατικής διαφοροποίησής, της
ζωτικότητας της κορυφής, των επιδράσεων από βρύα, λειχήνες, έντοµα, πυρκαγιές κλπ. Η
σύνθεση των ευρηµάτων και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων γίνεται στους συµµαθητές
στην τάξη τους, στην Ηµερίδα παρουσίασης των εργασιών των Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων που υλοποιούνται στο σχολείο και στην ιστοσελίδα του σχολείου, µαζί µε
φωτογραφίες και άλλα κατατοπιστικά στοιχεία µε στόχο τη δηµιουργία µιας όσο το δυνατόν
πληρέστερης εικόνας της ζωής και της σηµασίας του δάσους µελέτης.
Από µεθοδολογικής άποψης, ακολουθούνται καινοτόµες εκπαιδευτικές στρατηγικές, µέθοδοι
και τεχνικές συγκεντρωµένες στη Μέθοδο του Ερευνητικού ∆οκιµίου ή Εφαρµογής Σχεδίου,
ευρέως γνωστή και ιδιαίτερα δηµοφιλής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως Μέθοδος
Project (Frey, 1986). Οι µαθητές ωθούνται να ανακαλύψουν από µόνοι τους ή µε τις
επεµβάσεις, παρεµβάσεις, κατευθύνσεις των καθηγητών τους, όσα περισσότερα µπορούν στο
µελετούµενο θέµα (Καµαρινού ∆, 2000) µε την από απόσταση επίβλεψη και καθοδήγηση των
υπευθύνων εκπαιδευτικών. Μόνοι τους ή σε οµάδες εργάζονται για ορισµένο χρονικό
διάστηµα προσεγγίζοντας το θέµα πολύπλευρα ώστε να συλλέξουν πληροφορίες, να τις
µορφοποιήσουν και τελικά να τις παρουσιάσουν στους συµµαθητές τους, στη σχολική
κοινότητα και στο ευρύ κοινό (Φλογαΐτη Ε, 1993). Έτσι, µαθητές και καθηγητές, από κοινού
και µεµονωµένα, εξασκούνται στην παρατήρηση, στον πειραµατισµό, στην ανάλυση και
σύνθεση αποτελεσµάτων, δεδοµένων και απόψεων, στις συνεργασίες, στην ανοχή και
σεβασµό του άλλου, διαµορφώνοντας απόψεις και στάσεις, αναπόσπαστο µέρος της
διαδικασίας της κοινωνικοποίησής τους (Πυροβέτση Μ, 2004).
Τόσο οι καθηγητές όσο και οι µαθητές που συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα µελέτης ενός
δασικού οικοσυστήµατος έχουν την ευκαιρία να µυηθούν σε σύγχρονες µεθόδους
επιστηµονικής έρευνας και συνεργασίας, συνεργατικής βιωµατικής µάθησης, να αποκτήσουν

επιπλέον γνώσεις που αφορούν τα δάση, να αναπτύξουν στενότερες, φιλικότερες και πιο
ζεστές σχέσεις µεταξύ τους, να ασχοληθούν δηµιουργικά, µε πολλές ώρες συζήτησης και
διερεύνησης σε ιστοσελίδες του διαδικτύου, µε θέµατα που απέχουν πολύ από τα καθηµερινά
και τετριµµένα ενδιαφέροντά τους και να εξοικειωθούν µε τη χρήση του web1.0 και web2.0,
οφέλη που δύσκολα αποκοµίζονται από την παραδοσιακή διδασκαλία και την προετοιµασία
της. Επιπροσθέτως, η χρήση της σχετικής αγγλικής ορολογίας στο διαδίκτυο, εµπλουτίζει το
λεξιλόγιο και αυξάνει την ικανότητα έκφρασης σε ξένη γλώσσα, συµβάλλοντας στην
αποτελεσµατικότερη διδασκαλία του µαθήµατος των Αγγλικών στο σχολείο. Πέραν από την
προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση εκπαιδευτικών και µαθητών στις ΤΠΕ, στις ξένες
γλώσσες και στην επικοινωνία, οι ερευνητικές δραστηριότητες, οι µετρήσεις, οι αξιολογήσεις
των ερευνητικών αποτελεσµάτων, οι συγκρίσεις µε αυτά άλλων επιστηµονικών ερευνών
τονώνουν το ενδιαφέρον και αυξάνουν την αυτοπεποίθηση για τα µαθήµατα των θετικών
επιστηµών (Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας, Μαθηµατικών), προσφέροντας ευρύτερη θετική
και επιστηµονική σκέψη.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Επειδή κατανοούµε τη σηµασία των δασών και ανησυχούµε για τους κινδύνους που τα
απειλούν, στοχεύουµε στο να µυηθούν µαθητές και καθηγητές του κάθε σχολείου στις
µεθόδους επιστηµονικής έρευνας και συνεργασίας, να εξοικειωθούν µε τα σύγχρονα µέσα
επικοινωνίας και πληροφορίας, µε τα συστήµατα και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ώστε
να αντιληφθούν, να αναδείξουν και να προβάλλουν τον φυσικό µας πλούτο , τον πολιτισµό
και τις παραδόσεις του τόπου µας, συµβάλλοντας έτσι στην τόνωση του τοπικού τουρισµού
και των οικονοµικών ωφελειών που απορρέουν από αυτόν.
Η προτεινόµενη Μεθοδολογία ∆ιδακτικής έρευνας συµβάλλει στην επίτευξη των
γενικότερων στόχων και του προσανατολισµού των σχολείων διότι τόσο οι καθηγητές όσο
και οι µαθητές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα έχουν τη δυνατότητα
•

να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις που αφορούν στα δάση και ειδικότερα στα δάση που
βρίσκονται στη γειτονιά τους

•

να αναπτύξουν επιστηµονική συνεργασία µεταξύ καθηγητών µε διαφορετικές ειδικότητες
και εθνικότητες

•

να αφιερώσουν πολλές ώρες σε συζήτηση θεµάτων που απέχουν πολύ από τα καθηµερινά
και τετριµµένα

•

να αναπτύξουν στενότερες, φιλικότερες και πιο ζεστές σχέσεις µεταξύ τους

•

να αποκτήσουν ιδιαίτερες γνώσεις στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του
διαδικτύου

•

να βελτιώσουν την αγγλική ορολογία και την ικανότητα έκφρασης στα αγγλικά , γεγονός
που κάνει περισσότερο ενδιαφέρον το µάθηµα των Αγγλικών στο σχολείο, προσφέρει
µεγαλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας και γνώσης

•

να µελετήσουν την τοπική Ιστορία, παράλληλα µε την ιστορία του τοπικού δάσους και
την αναζήτηση λαογραφικών στοιχείων που το αφορούν. Έτσι θα γνωρίσουν καλύτερα
τον τόπο τους, τις ρίζες τους και θα αναπτύξουν φιλικότερη διάθεση των µαθητών προς
το µάθηµα της Ιστορίας.

•

να αναπτύξουν ερευνητικές δραστηριότητες που τονώνουν το ενδιαφέρον µαθητών για
τις Θετικές Επιστήµες. Οι ερευνητικές δραστηριότητες, οι µετρήσεις, οι αξιολογήσεις
των ερευνητικών αποτελεσµάτων, οι συγκρίσεις µε αυτά άλλων επιστηµόνων
συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη διδασκαλία των θετικών επιστηµών (Φυσικής,
Χηµείας, Βιολογίας, Μαθηµατικών) και προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης
επιστηµονικής σκέψης.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για το τµήµα του δάσους που επιλέχτηκε για να µελετηθεί ορίζονται τα φυσικά του όρια και
ο προσανατολισµός του. Αναφέρονται λόφοι, δρόµοι, ποταµοί, λίµνες, καλλιεργηµένες ή µη
εκτάσεις που γειτνιάζει. Μπορεί να τοποθετηθεί επιγραφή που αναφέρει ότι το συγκεκριµένο
τµήµα του δάσους αποτελεί αντικείµενο σχολικής µελέτης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ
Παρατηρήσεις, ευρήµατα και γνώσεις που σχετίζονται µε την ευρύτερη συµβολή του δάσους
στον καθορισµό του κλίµατος, στην αντιµετώπιση της ρύπανσης, στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου και µε άλλα περιβαλλοντικά τοπικά ή µη θέµατα συνιστούν πολυπαραγοντικά
αντικείµενα µελέτης που µπορούν να συνδυαστούν και να συζητηθούν µε γνώσεις και
επιστήµονες ποικίλων άλλων γνωστικών περιοχών και ειδικοτήτων.
Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε µια κοινωνική, οικονοµική, προσέγγιση του
δάσους της περιοχής αφορούν στο
Ποιοι είναι οι σηµερινοί ιδιοκτήτες του δάσους
Πως το απέκτησαν
Ποιους ρόλους παίζει το δάσος σήµερα στη ζωή της περιοχής
Ποιους ρόλους έπαιζε το δάσος στο παρελθόν
Ποιες δραστηριότητες λαµβάνουν χώρα στο δάσος
Ποιες απαγορεύσεις διέπουν το δάσος και ποιο είναι το καθεστώς προστασίας του

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ
Οι µαθητές, µαζί µε τους επιβλέποντες καθηγητές τους, επισκέπτονται το δάσος µελέτης µία
φορά την κάθε εποχή και πραγµατοποιούν τις µετρήσεις και παρατηρήσεις που
περιγράφονται στο Φύλλο Εργασίας. Οι παρατηρήσεις και µετρήσεις καταγράφονται για τα
δένδρα, τα υπόλοιπα είδη φυτών, το έδαφος του δάσους και τον καιρό που επικρατούσε κατά
τη βδοµάδα πριν από την επίσκεψη στο δάσος. Τα έντυπα συµπληρώνονται χωριστά για κάθε
δένδρο και ακολουθεί στατιστική επεξεργασία και συζήτηση µε αποτελέσµατα από άλλες
παρόµοιες έρευνες της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
Ι. ΘΕΣΗ-ΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

Α . ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ

Β . ∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ

Γ . ∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΝΙΓΟΝΤΑΙ

ΙΙ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

Η µέτρηση του ύψους των δένδρων προτείνεται να γίνει µε µια προσεγγιστική µέθοδο που
στηρίζεται στις αναλογίες των πλευρών των όµοιων τριγώνων.
Σε ένα κοµµάτι χαρτόνι σχήµατος ορθογωνίου ύψους 30 cm και πλάτους 7 cm χαράζεται µια
µικρή γραµµή σε απόσταση 3 cm από τη στενή πλευρά του . Στο κέντρο του δηµιουργείται
µια µικρή οπή διαµέτρου περίπου 1 cm .
Ένας µαθητής τοποθετεί όρθιο ένα ξύλινο µέτρο παράλληλα µε τον κορµό του δένδρου που
πρόκειται να µετρηθεί. Η µία άκρη του µέτρου εφάπτεται του εδάφους. Ένας άλλος µαθητής
κρατάει το χαρτόνι στο χέρι του και τοποθετεί το σώµα του σε τέτοια απόσταση από το
δέντρο ώστε να µπορεί να το βλέπει ακριβώς ολόκληρο µέσα από την οπή του χαρτονιού.

Τότε, η χαραγή στο χαρτόνι βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο µε την ένδειξη που
αντιστοιχεί στο ύψος του δένδρου πάνω στο µέτρο αν αυτή πολλαπλασιαστεί µε το 10. π.χ.
Αν η ένδειξη του µέτρου είναι 64 , τότε το ύψος του δένδρου είναι 640 cm = 6,4 m.

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

Η µέτρηση της ετήσιας αύξησης του κάθε δένδρου έγινε µε δύο τρόπους , µε τη µέτρηση της
περιµέτρου του κορµού του κάθε δένδρου και µε τη µέτρηση του κεντρικού στελέχους ενός
κλαδιού του δένδρου.
Α . Η µέτρηση της περιµέτρου του κορµού των δένδρων
Η µέτρηση της περιµέτρου του κορµού των δένδρων µπορεί να γίνει µε µια πλαστική
ελαστική µεζούρα-µέτρο η οποία περιτυλίγει κάθε δένδρο σε ύψος 1 m από το έδαφος κάθε
φορά.
Β . Η µέτρηση του µήκους του κεντρικού στελέχους του κλαδιού
Σε ένα τυχαίο κλαδί κάθε δένδρου µετρείται σε cm το µήκος του κεντρικού στελέχους του
κλαδιού. Το µήκος του τελευταίου τµήµατος αντιστοιχεί στην αυξητική περίοδο της
τελευταίας χρονιάς. Το ακριβώς προηγούµενο τµήµα του στελέχους αντιστοιχεί στην αύξηση
που επιτεύχθηκε κατά την προηγούµενη χρονιά και το µήκος του ακριβώς προηγούµενου από
αυτό τµήµατος του στελέχους αντιστοιχεί στην αύξηση κατά τη διάρκεια της προπροηγούµενης χρονιάς.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
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30cm

3cm

IV. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
Η ηλικία των δένδρων µπορεί να υπολογιστεί από τους αυξητικούς δακτύλιους κάποιων
ξερών ή κοµµένων δένδρων. Ο τρόπος καταβολής και η µορφή των δακτυλίων αυτών
αφηγούνται την ιστορία του κάθε δένδρου. Αν δεν είναι οµόκεντροι και έχουν συµπιεστεί
πλευρικά, πιθανόν το δένδρο στριµώχτηκε από κάποιο γειτονικό του κι έτσι του εµπόδισε την
οµαλή ανάπτυξη, αργότερα, πιθανόν, ξαναβρίσκει την ισορροπία του και οι αυξητικοί κύκλοι
ξαναγίνονται οµόκεντροι. Από την πυκνότητά τους συµπεραίνουµε τη γρήγορη ή αργή
ανάπτυξη του δένδρου, η οποία πιθανόν οφείλεται στις ευνοϊκές ή µη περιβαλλοντικές
συνθήκες που επικράτησαν εκείνη την περίοδο στην περιοχή. Οι εγκάρσιες σχισµές είναι
ένδειξη µεγάλου παγετού.

V. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ
∆ΑΣΟΥΣ
Οι µαθητές κάνουν παρατηρήσεις που αφορούν στο ύψος και το σχήµα των δένδρων, το
πάχος των κορµών και τη µορφή των φύλλων/βελονών. Ελέγχεται η ύπαρξη ρητίνης στον
φλοιό των κορµών και κουκουλιών βλαβερών για τα δένδρα εντόµων. Ειδικότερα για τα
πευκοδάση τα οποία αφθονούν στην Ελλάδα, οι παρατηρήσεις εστιάζονται στο µήκος των
βελόνων, την υφή, τη διατοµή, το χρώµα και τον τρόπο
έκφυσης των βελόνων από τα κλαδιά και τον τρόπο έκφυσης των κώνων.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον τύπο των απωλειών του φυλλώµατος/βελόνων, επισηµαίνεται η
ολοκληρωτική ή µη απώλεια, η έλλειψη του κάτω µέρους, της κορυφής, ενός ενδιάµεσου
τµήµατος, η περιφερειακή απώλεια ή η δηµιουργία «παραθύρου».

VI. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ
Καταγράφονται τα είδη δένδρων που συνθέτουν τον δασικό θάλαµο και τα είδη φυτών του
υποθαλάµου. Καταγράφονται θάµνοι, βρύα λειχήνες, πόες, ετήσια και µη.

VII. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ
Καταγράφονται ζώα τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή µας είτε διερχόµενα (πχ έντοµα,
πουλιά, λαγοί) είτε κρυµµένα ανάµεσα στα φυτά (φίδια, σαύρες, αράχνες) ή µέσα στο χώµα
(σκουλήκια, αρθρόποδα, ποντίκια) κλπ.

VIIΙ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αναζητούνται ενδείξεις και στοιχεία ρύπανσης της ευρύτερης δασικής περιοχής από
φυτοφάρµακα, σκουπίδια, µπάζα ή από άλλες αιτίες. Σηµειώνονται αν υπάρχουν στάνες στην
περιοχή και ενδείξεις βόσκησης, καλλιέργειες και δρόµοι. Καταγράφονται οι επεµβάσεις
αξιοποίησης της περιοχής ή άλλες ανθρώπινες επεµβάσεις.

ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
•

Της περιοχής µελέτης (µέσω Google-Earth)

•

Των περιοχών µε % ποσοστό καταστροφών του φυλλώµατος των δένδρων

•

Της πυκνότητας των ειδών της φυτοκοινωνίας
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για το τµήµα του δάσους που επιλέχτηκε για να µελετηθεί ορίζονται τα φυσικά του όρια και
ο προσανατολισµός του. Αναφέρονται λόφοι, δρόµοι, ποταµοί, λίµνες, καλλιεργηµένες ή µη
εκτάσεις που γειτνιάζει. Μπορεί να τοποθετηθεί επιγραφή που αναφέρει ότι το συγκεκριµένο
τµήµα του δάσους αποτελεί αντικείµενο σχολικής µελέτης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ
Παρατηρήσεις, ευρήµατα και γνώσεις που σχετίζονται µε την ευρύτερη συµβολή του δάσους
στον καθορισµό του κλίµατος, στην αντιµετώπιση της ρύπανσης, στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου και µε άλλα περιβαλλοντικά τοπικά ή µη θέµατα συνιστούν πολυπαραγοντικά
αντικείµενα µελέτης που µπορούν να συνδυαστούν και να συζητηθούν µε γνώσεις και
επιστήµονες ποικίλων άλλων γνωστικών περιοχών και ειδικοτήτων.
Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε µια κοινωνική, οικονοµική, προσέγγιση του
δάσους της περιοχής αφορούν στο
Ποιοι είναι οι σηµερινοί ιδιοκτήτες του δάσους
Πως το απέκτησαν
Ποιους ρόλους παίζει το δάσος σήµερα στη ζωή της περιοχής
Ποιους ρόλους έπαιζε το δάσος στο παρελθόν
Ποιες δραστηριότητες λαµβάνουν χώρα στο δάσος
Ποιες απαγορεύσεις διέπουν το δάσος και ποιο είναι το καθεστώς προστασίας του

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ
Οι µαθητές, µαζί µε τους επιβλέποντες καθηγητές τους, επισκέπτονται το δάσος µελέτης µία
φορά την κάθε εποχή και πραγµατοποιούν τις µετρήσεις και παρατηρήσεις που
περιγράφονται στο Φύλλο Εργασίας. Οι παρατηρήσεις και µετρήσεις καταγράφονται για τα
δένδρα, τα υπόλοιπα είδη φυτών, το έδαφος του δάσους και τον καιρό που επικρατούσε κατά
τη βδοµάδα πριν από την επίσκεψη στο δάσος. Τα έντυπα συµπληρώνονται χωριστά για κάθε
δένδρο και ακολουθεί στατιστική επεξεργασία και συζήτηση µε αποτελέσµατα από άλλες
παρόµοιες έρευνες της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
Ι. ΘΕΣΗ-ΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

Α . ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ

Β . ∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ

Γ . ∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΝΙΓΟΝΤΑΙ

ΙΙ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

Η µέτρηση του ύψους των δένδρων προτείνεται να γίνει µε µια προσεγγιστική µέθοδο που
στηρίζεται στις αναλογίες των πλευρών των όµοιων τριγώνων.
Σε ένα κοµµάτι χαρτόνι σχήµατος ορθογωνίου ύψους 30 cm και πλάτους 7 cm χαράζεται µια
µικρή γραµµή σε απόσταση 3 cm από τη στενή πλευρά του . Στο κέντρο του δηµιουργείται
µια µικρή οπή διαµέτρου περίπου 1 cm .
Ένας µαθητής τοποθετεί όρθιο ένα ξύλινο µέτρο παράλληλα µε τον κορµό του δένδρου που
πρόκειται να µετρηθεί. Η µία άκρη του µέτρου εφάπτεται του εδάφους. Ένας άλλος µαθητής
κρατάει το χαρτόνι στο χέρι του και τοποθετεί το σώµα του σε τέτοια απόσταση από το
δέντρο ώστε να µπορεί να το βλέπει ακριβώς ολόκληρο µέσα από την οπή του χαρτονιού.

Τότε, η χαραγή στο χαρτόνι βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο µε την ένδειξη που
αντιστοιχεί στο ύψος του δένδρου πάνω στο µέτρο αν αυτή πολλαπλασιαστεί µε το 10. π.χ.
Αν η ένδειξη του µέτρου είναι 64 , τότε το ύψος του δένδρου είναι 640 cm = 6,4 m.

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

Η µέτρηση της ετήσιας αύξησης του κάθε δένδρου έγινε µε δύο τρόπους , µε τη µέτρηση της
περιµέτρου του κορµού του κάθε δένδρου και µε τη µέτρηση του κεντρικού στελέχους ενός
κλαδιού του δένδρου.
Α . Η µέτρηση της περιµέτρου του κορµού των δένδρων
Η µέτρηση της περιµέτρου του κορµού των δένδρων µπορεί να γίνει µε µια πλαστική
ελαστική µεζούρα-µέτρο η οποία περιτυλίγει κάθε δένδρο σε ύψος 1 m από το έδαφος κάθε
φορά.
Β . Η µέτρηση του µήκους του κεντρικού στελέχους του κλαδιού
Σε ένα τυχαίο κλαδί κάθε δένδρου µετρείται σε cm το µήκος του κεντρικού στελέχους του
κλαδιού. Το µήκος του τελευταίου τµήµατος αντιστοιχεί στην αυξητική περίοδο της
τελευταίας χρονιάς. Το ακριβώς προηγούµενο τµήµα του στελέχους αντιστοιχεί στην αύξηση
που επιτεύχθηκε κατά την προηγούµενη χρονιά και το µήκος του ακριβώς προηγούµενου από
αυτό τµήµατος του στελέχους αντιστοιχεί στην αύξηση κατά τη διάρκεια της προπροηγούµενης χρονιάς.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
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IV. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
Η ηλικία των δένδρων µπορεί να υπολογιστεί από τους αυξητικούς δακτύλιους κάποιων
ξερών ή κοµµένων δένδρων. Ο τρόπος καταβολής και η µορφή των δακτυλίων αυτών
αφηγούνται την ιστορία του κάθε δένδρου. Αν δεν είναι οµόκεντροι και έχουν συµπιεστεί
πλευρικά, πιθανόν το δένδρο στριµώχτηκε από κάποιο γειτονικό του κι έτσι του εµπόδισε την
οµαλή ανάπτυξη, αργότερα, πιθανόν, ξαναβρίσκει την ισορροπία του και οι αυξητικοί κύκλοι
ξαναγίνονται οµόκεντροι. Από την πυκνότητά τους συµπεραίνουµε τη γρήγορη ή αργή
ανάπτυξη του δένδρου, η οποία πιθανόν οφείλεται στις ευνοϊκές ή µη περιβαλλοντικές
συνθήκες που επικράτησαν εκείνη την περίοδο στην περιοχή. Οι εγκάρσιες σχισµές είναι
ένδειξη µεγάλου παγετού.

V. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ
∆ΑΣΟΥΣ
Οι µαθητές κάνουν παρατηρήσεις που αφορούν στο ύψος και το σχήµα των δένδρων, το
πάχος των κορµών και τη µορφή των φύλλων/βελονών. Ελέγχεται η ύπαρξη ρητίνης στον
φλοιό των κορµών και κουκουλιών βλαβερών για τα δένδρα εντόµων. Ειδικότερα για τα
πευκοδάση τα οποία αφθονούν στην Ελλάδα, οι παρατηρήσεις εστιάζονται στο µήκος των
βελόνων, την υφή, τη διατοµή, το χρώµα και τον τρόπο
έκφυσης των βελόνων από τα κλαδιά και τον τρόπο έκφυσης των κώνων.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον τύπο των απωλειών του φυλλώµατος/βελόνων, επισηµαίνεται η
ολοκληρωτική ή µη απώλεια, η έλλειψη του κάτω µέρους, της κορυφής, ενός ενδιάµεσου
τµήµατος, η περιφερειακή απώλεια ή η δηµιουργία «παραθύρου».

VI. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ
Καταγράφονται τα είδη δένδρων που συνθέτουν τον δασικό θάλαµο και τα είδη φυτών του
υποθαλάµου. Καταγράφονται θάµνοι, βρύα λειχήνες, πόες, ετήσια και µη.

VII. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ
Καταγράφονται ζώα τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή µας είτε διερχόµενα (πχ έντοµα,
πουλιά, λαγοί) είτε κρυµµένα ανάµεσα στα φυτά (φίδια, σαύρες, αράχνες) ή µέσα στο χώµα
(σκουλήκια, αρθρόποδα, ποντίκια) κλπ.

VIIΙ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αναζητούνται ενδείξεις και στοιχεία ρύπανσης της ευρύτερης δασικής περιοχής από
φυτοφάρµακα, σκουπίδια, µπάζα ή από άλλες αιτίες. Σηµειώνονται αν υπάρχουν στάνες στην
περιοχή και ενδείξεις βόσκησης, καλλιέργειες και δρόµοι. Καταγράφονται οι επεµβάσεις
αξιοποίησης της περιοχής ή άλλες ανθρώπινες επεµβάσεις.

ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
•

Της περιοχής µελέτης (µέσω Google-Earth)

•

Των περιοχών µε % ποσοστό καταστροφών του φυλλώµατος των δένδρων

•

Της πυκνότητας των ειδών της φυτοκοινωνίας
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιοχή εργασιών:

Ηµεροµηνία επίσκεψης στο δάσος µελέτης:

Καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή µια βδοµάδα πριν την επίσκεψη στο
δάσος µελέτης

Α . Υπήρξαν ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα:
όχι
ναι

βροχή

πάχνη

χιόνι

πάγος

Β . Σηµειώθηκε οµίχλη;
όχι
ναι

µερικές µέρες

όλες τις µέρες

Γ . Ήταν συννεφιές;
όχι
ναι

µερικές µέρες

όλες τις µέρες

∆ . Υπήρχε υγρασία στην ατµόσφαιρα;
όχι
ναι

µερικές µέρες

όλες τις µέρες

Ε . Οι άνεµοι που έπνεαν :
• άπνοια
• ασθενείς

µερικές µέρες

όλες τις µέρες

• µέτριοι

µερικές µέρες

όλες τις µέρες

• ισχυροί

µερικές µέρες

όλες τις µέρες

είχαν κατεύθυνση : ..................................................................................................

Γεωµορφολογία της περιοχής που βρίσκεται το δάσος

•

Βουνά παρατηρούνται

•

Ποταµός που διασχίζει την περιοχή

•

Από πού πηγάζει ο ποταµός αυτός

•

Χωριά που βρίσκονται κοντά

Μορφολογία του εδάφους
της πλαγιάς που βρίσκεται το δάσος µελέτης

Βάθος µέχρι το οποίο υπάρχει χώµα (soil) (cm) :

Χρώµα του εδάφους στην επιφάνεια : .......................

Χρώµα του εδάφους στα βαθύτερα στρώµατα ......................

Υπάρχουν µεγάλες πέτρες (βράχοι) στην επιφάνεια του εδάφους ;
ναι

όχι

Υπάρχει διαστρωµάτωση στο έδαφος (different layers of soil in the ground) ;
ναι

όχι

Υπάρχει στρώµα νεκρής οργανικής ύλης ;
ναι

όχι

Υπάρχει στρώµα πευκοβελόνων/φύλλων κάτω από τα δένδρα ;
• καθόλου
• λεπτό
• παχύ
- κάτω από όλα τα δένδρα
- κάτω από ορισµένα δένδρα

κάτω από πόσα ;..............

Μετρήσεις και παρατηρήσεις που αφορούν κάθε δένδρο χωριστά

Αριθµός δένδρου: ..................

Το δένδρο ανήκει στο είδος: .....................................

Έχει το δένδρο αποκτήσει κλίση λόγω του ανέµου που συνήθως πνέει στην περιοχή;
• όχι
• ναι

ελάχιστη

λίγη

αρκετή

Θέση-κλάση δένδρου:
• µόνο του:
• σε συστάδα:
• καταπνιγµένο:
Ύψος δένδρου (m) : .....................

Περίµετρος κορµού δέντρου (cm) : .......................

Μήκος κεντρικού στελέχους κλαδιού (cm)
α . τελευταίου τµήµατος:
β . προηγούµενου τµήµατος:
γ . προ-προηγούµενου τµήµατος:

Ποσό βελόνων που έχει χάσει το δένδρο (σε πολλαπλάσιο του1/8):
• Λιγότερο από 1/8
• από 1/8 έως 2/8
• από 2/8(=1/4) έως 4/8(=1/2)
• Περισσότερο από 4/8
Τύπος απώλειας των φύλλων/βελόνων:
• Λείπει το κάτω µέρος
• Περιφερειακές απώλειες
• Λείπει η κορυφή
• Λείπουν όλες οι βελόνες
• Λείπει ένα τµήµα

Χρωµατική διαφοροποίηση των βελόνων του:
• ναι
• όχι
Ζωτικότητα κορυφής:
• Φυσιολογική
• Επηρεασµένη
• Νεκρή
λόγω
• καταστροφής του κορµού
• σπασµένων κλαδιών
• σπασµένης κορυφής
• ρητίνη ή έξοδος χυµού
• φωτιάς
• βλαβερού εντόµου
• προσβολής µυκήτων
• ανέµου
• βόσκησης
• ξηρασίας
• άγνωστης αιτίας
• άλλης αιτίας ............................................
Το δένδρο φέρει κουκουνάρια;
• καθόλου
• λίγα
• πολλά
Ο κορµός καλύπτεται από βρύα-λειχήνες-µύκητες;
• καθόλου
• λίγο
• πολύ
Υπάρχουν κουκούλια από κάµπιες στα κλαδιά;
• όχι
• ναι

πόσα ;...................

Υπάρχουν εκκρίσεις ρητίνης στον κορµό του δένδρου;
• όχι
• ναι

Παρατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δένδρων του επικρατούντος είδους
για την αναγνώριση του είδους µε χρήση Κλείδας Προσδιορισµού

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Παρατήρηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του είδους Pinus sp στα Πευκοδάση

Τα δένδρα έχουν µορφή
• πυραµιδοειδή
• σφαιρική
Οι βελόνες εκφύονται
• µονήρεις
• ανά δύο
• ανά τρεις
• ανά ..............
Οι βελόνες είναι
• αδρές (τραχείες) στην αφή
• λείες στην αφή
• αδρές από τη µια πλευρά
Η κάθε βελόνα έχει µήκος ..................cm

Το χρώµα των βελόνων είναι
• σκούρο πράσινο
• ανοικτό πράσινο

Η διατοµή των βελόνων είναι
• ηµικυκλική
• τριγωνική
Οι κώνοι (κουκουνάρια) της πεύκης είναι κολληµένοι στα κλαδιά
• χωρίς ποδίσκο
• µε πολύ κοντό ποδίσκο
Οι κώνοι της πεύκης είναι κολληµένοι στα κλαδιά
• κάθετα
• σχεδόν κάθετα

Σύνθεση της Φυτοκοινωνίας του ∆άσους Μελέτης. Αναγνώριση των ειδών µε Χρήση
Κλείδας Προσδιορισµού

Είδη δένδρων που παρατηρούνται
α………………………….
β………………………….
γ………………………….
δ………………………….

Είδη φυτών του Υποθαλάµου
α………………………….
β………………………….
γ………………………….
δ………………………….

Σύνθεση της Ζωοκοινωνίας του ∆άσους Μελέτης. Αναγνώριση των ειδών µε Χρήση
Κλείδας Προσδιορισµού

Καταγράφονται ζώα τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή µας είτε διερχόµενα είτε κρυµµένα
ανάµεσα στα φυτά ή µέσα στο χώµα.
α………………………….
β………………………….
γ………………………….

Ανθρώπινες Επεµβάσεις

Ρύπανση από
Φυτοφάρµακα

Ναι

Όχι

Σκουπίδια

Ναι

Όχι

Μπάζα

Ναι

Όχι

Άλλη αιτία

Ναι

Όχι

Επεµβάσεις αξιοποίησης της περιοχής
α……………………………………………………………………….
β……………………………………………………………………….

Άλλες Επεµβάσεις στην περιοχή
α……………………………………………………………………….
β……………………………………………………………………….

Υπάρχους στάνες στην περιοχή και ενδείξεις βόσκησης;
Ναι

Όχι

Αν υπάρχουν ενδείξεις βόσκησης περιγράψτε τις
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Υπάρχουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις στην γύρω περιοχή;
Ναι

Όχι

∆ρόµοι που διασχίζουν την περιοχή-Κατάσταση αυτών
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

