
 

-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- 
 

Οι ερωταπαντήσεις που ακολουθούν βασίζονται στην πληροφορία που υπάρχει στο συνοδευτικό 
κείµενο των διαφανειών (slides). Ανάλογα µε τον τρόπο που έγινε η παρουσίαση των διαφανειών 
στην τάξη, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ακόλουθες ερωταπαντήσεις ή να δηµιουργήσετε τις δικές 
σας, βασιζόµενοι πάντα στο κείµενο των διαφανειών. 

Στόχος είναι να υπογραµµιστούν µερικά σηµαντικά σηµεία της παρουσίασης και αυτή η γνώση 
να λειτουργήσει συνδυαστικά µε τις προτεινόµενες δραστηριότητες του πακέτου στη φύση. 

 
1. Ποια είδη ονοµάζουµε ενδηµικά? 

 Ενδηµικά ονοµάζουµε τα είδη που εµφανίζονται ή αναπτύσσονται σε ορισµένη περιοχή. 
 
2. Τι είναι τα φρύγανα? 

 Τα φρύγανα είναι χαµηλοί θάµνοι που αντέχουν στις υψηλές θερµοκρασίες και στην ξηρασία. 
Αποτελούν σηµαντικό βιότοπο για πολλά είδη ερπετών και φυτών, αλλά εξαιτίας των αιθέριων 
ελαίων που περιέχουν πολλά από αυτά τα φυτά, αποτελούν πολύ καλή πρώτη ύλη για πυρκαγιές την 
θερµή περίοδο του έτους. Τα κυριότερα είδη είναι το θυµάρι, η λαδανιά, η ρίγανη κ.ά. 

 
3. Τι είναι η µακκία? 

 Λέγοντας µακκία βλάστηση εννοούµε αείφυλλους πλατύφυλλους θάµνους, οι οποίοι συχνά 
δηµιουργούν  αδιαπέραστη βλάστηση στα χαµηλά και µεσαία υψόµετρα. Παλαιότερα οι θάµνοι 
αυτοί υλοτοµούνταν σε µεγάλο βαθµό, γιατί έδιναν άριστης ποιότητας ξυλοκάρβουνα. Τα κυριότερα 
είδη είναι το πουρνάρι, η αριά, η κουµαριά, η γλιστροκουµαριά, ο σχοίνος κ.ά. 

 
4.  Μπορείτε να φανταστείτε γιατί τα φύλλα της αριάς και του πουρναριού είναι µικρά, σκληρά και 
αγκαθωτά; 

 Τα φύλλα των περισσοτέρων θάµνων που ανήκουν στα φρύγανα και την µακκία βλάστηση 
έχουν µικρά και σκληρά φύλλα, διότι έτσι καταφέρνουν και µειώνουν τις ανάγκες τους για νερό, 
µιας και εκεί που φυτρώνουν δεν υπάρχει αρκετό. 

 
5. Ποια η διαφορά χλωρίδας και βλάστησης? 
 Με τον όρο χλωρίδα εννοούµε το σύνολο των διαφόρων ειδών φυτών που συναντάµε σε µία 
περιοχή, ενώ µε τον όρο βλάστηση περιγράφουµε τη φυσιογνωµία της χλωρίδας σε µια περιοχή. 
 
6. Γιατί στον υπόροφο του πευκοδάσους δεν αναπτύσσονται πολλά είδη φυτών? 

 Στον υπόροφο του πευκοδάσους δεν αναπτύσσονται πολλά είδη φυτών, διότι οι πευκοβελόνες 
που πέφτουν σχηµατίζουν ένα στρώµα που δεν αποικοδοµείται εύκολα, γιατί περιέχει πολλές 
ρητίνες. Έτσι αναπτύσσονται κυρίως είδη µε βολβό, όπως οι ορχιδέες και τα κυκλάµινα. 

 
7. Παλαιότερα στην Πάρνηθα υπήρχαν µεγάλα θηλαστικά όπως αρκούδα, λύκος, αγριογούρουνο, 
ζαρκάδι και τσακάλι. Για ποιους λόγους νοµίζετε ότι σήµερα δεν υπάρχουν? 

 Η επέκταση της Αθήνας, το ανεξέλεγκτο κυνήγι και η καταστροφή των βιοτόπων τους, 
ανάγκασαν τα παραπάνω είδη όχι µόνο να εγκαταλείψουν την Πάρνηθα, αλλά και να θεωρούνται είδη 
υπό εξαφάνιση... 
 

 
 
 
 



 

8. Τι είναι το WWF και ποια η αποστολή του? 
 Το WWF είναι µία από τις µεγαλύτερες µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) µε γραφεία σε 
30 χώρες και δράση σε περισσότερες απο 100. Αποστολή του είναι η προστασία του περιβάλλοντος 
και της βιοποικιλότητας και η αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. 
 
9. Πότε η Πάρνηθα ανακυρήχθηκε Εθνικός ∆ρυµός και ποιες δραστηριότητες δεν επιτρέπονται εκεί? 
 Η Πάρνηθα ανακυρήχθηκε Εθνικός ∆ρυµός το 1961. Στον πυρήνα του ∆ρυµού, δεν 
επιτρέπεται το άναµµα φωτιάς, η κοπή δέντρων και κλαδιών, η συλλογή λουλουδιών και κάθε φθορά 
της βλάστησης, η συλλογή χώµατος, η κυκλοφορία οχηµάτων στους δασικούς δρόµους, η ανάπτυξη 
υπερβολικής ταχύτητας και η πρόκληση θορύβων, το κυνήγι και η σύλληψη οποιουδήποτε ζώου, η 
βοσκή, η διανυκτέρευση σε σκηνές ή τροχόσπιτα, η εγκατάσταση κυψελών, οι καντίνες και οι 
µικροπωλητές, η καταστροφή των ενηµερωτικών πινακίδων κλπ. 
 
10. Πόσα είδη φυτών έχουν καταγραφεί στην Πάρνηθα? 
 Στην Πάρνηθα έχουν καταγραφεί περίπου 1100 είδη φυτών. Τα 93 από αυτά είναι ενδηµικά 
της Ελλάδας και 2 τοπικά ενδηµικά της Πάρνηθας. 
 
11. Τα µανιτάρια σε ποια “οικογένεια” ανήκουν? 
 Τα µανιτάρια αποτελούν µια µικρή µόνο κατηγορία στην τεράστια "οικογένεια" των µυκήτων. 
Οι µύκητες είναι οργανισµοί που παίρνουν τις απαραίτητες οργανικές ενώσεις από άλλους ζωντανούς 
ή νεκρούς οργανισµούς. ∆ηλαδή δεν παράγουν από µόνοι τους ενέργεια, αλλά την προσλαµβάνουν 
από το περιβάλλον τους µετατρέποντας την νεκρή οργανική ύλη σε ανόργανη. 
 
12. Γιατί λέµε ότι οι λειχήνες είναι ‘δείκτες ατµοσφαιρικής ρύπανσης’? 
 Οι λειχήνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην αύξηση της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων. 
Έτσι τους συναντάµε µόνο σε περιοχές που υπάρχει ‘καθαρός αέρας’... 
 
13. Ποιες είναι οι δραστηριότητες που µπορεί κανείς να κάνει στο ∆ρυµό? 
 Πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία, τοξοβολία, παρατήρηση φυτών και 
πουλιών, φωτογράφιση... Σηµαντικό είναι να θυµόµαστε ότι όλες οι δραστηριότητές µας πρέπει να 
εναρµονίζονται µε τη φύση και να είναι σύµφωνες µε τους κανονισµούς λειτουργίας του Εθνικού 
∆ρυµού Πάρνηθας. 
 
14. Η ξήρανση του ελατοδάσους τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Πού 
νοµίζεται οτι οφείλεται? 
 Οφείλεται σε µια επιδηµία εντόµων που τρώνε τον φλοιό του δέντρου, ενώ την κατάσταση 
επιβαρύνει η εξασθένηση των δέντρων από την παρατεταµένη ξηρασία των τελευταίων ετών, οι 
υψηλές θερµοκρασίες και ίσως η ρύπανση του λεκανοπεδίου της Αττικής. 
 
15. Εκτός από την ξήρανση της ελάτης, ποια άλλα προβλήµατα αντιµετωπίζει η Πάρνηθα? 
 Οι στρατιωτικές και ραδιοτηλεοπτικές εγκαταστάσεις που υπήρχαν στον πυρήνα του ∆ρυµού 
πριν από την ίδρυσή του, δηµιουργούν σειρά προβληµάτων (αισθητική υποβάθµιση, ακτινοβολία, 
απορρίµµατα, θόρυβος). Άλλα σηµαντικά προβλήµατα και απειλές για το δάσος είναι η ανεξέλεγκτη 
ρίψη απορριµάτων και µπαζών, οι πυρκαγιές, η παράνοµη υλοτοµία και το παράνοµο κυνήγι. 

 

 
 
 
 




