ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ

Παρατήρηση της βιοποικιλότητας στο δάσος

Κρατήστε ένα αντίγραφο αυτού του ερωτηµατολογίου πριν το συµπληρώσετε! Με τη
βοήθειά του θα µπορέσετε να παρακολουθήσετε τις αλλαγές που συµβαίνουν στο δάσος
από χρόνο σε χρόνο.

Σχολείο:
..............................................................
Περιγραφή της περιοχής όπου θα
πραγµατοποιηθεί η έρευνα (Νοµός,
Ονοµασία, Υψόµετρο κτλ.)

Τάξη:
Ηµεροµηνία:
...............................................
......./......./.........
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
............................................................

Πριν πάτε στο δάσος
Μάθετε το καθεστώς ιδιοκτησίας του δάσους στο οποίο σκοπεύετε να πραγµατοποιήσετε την
έρευνά σας. Ελάτε σε επαφή µε τον ιδιοκτήτη (ιδιώτη ή τη δασική υπηρεσία αν το δάσος
είναι δηµόσιο), εξηγήστε το σκοπό της έρευνας και ζητήστε τη συνεργασία του για την
πραγµατοποίησή της.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 1
Ο ιδιοκτήτης της γης
Σε ποιόν ανήκει το δάσος; (σηµειώστε µε Χ):
1.1 Κράτος
1.5 Εκκλησία

Ελλάς



1.2 Ιδιώτη


Forestwatch



1.6 Συνεταιρικά



1.3 Κοινότητα


1.7 ∆ιακατεχόµενο

1

1.4 ∆ήµος




Είναι η περιοχή προστατευόµενη κατά κάποιον τρόπο;
1.8 Ναι



1.9 Οχι



Εαν ΝΑΙ, ποιό είναι το καθεστώς προστασίας;
…………………………………………….

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 2
Το δάσος και η γύρω περιοχή
Ο αέρας κινείται ελεύθερα. Το δάσος στην περιοχή σας επηρεάζεται από πηγές ρύπανσης
που βρίσκονται είτε στα περίχωρα είτε πολύ πιο µακριά. Εδώ πρέπει να λάβετε υπόψη σας
τις πηγές ρύπανσης που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Σηµειώστε µε ένα Χ αυτές που
βρίσκονται σε ακτίνα 30 χιλιοµέτρων από το δάσος που ερευνάτε. Χρησιµοποιήστε ένα
χάρτη της περιοχής για να αναγνωρίσετε τις πηγές.
2.1 Κοινότητα άνω των 10.000 κατοίκων



2.2 Αεροδρόµιο

2.3 Βιοµηχανία µε πηγές ρύπανσης αέρα



2.4 ∆ρόµος µεγάλης

κυκλοφορίας
 …………………………………………………………

2.5 Αλλα




ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 3
Το δάσος στο παρελθόν, το παρόν και το µέλλον
Ελάτε σε επαφή µε τον ιδιοκτήτη του δάσους και ενηµερωθήτε για τις δραστηριότητες που
λαµβάνουν χώρα σε αυτό. Σηµειώστε µε ένα Χ.
3.1 Ρητινοσυλλογή



3.2 Υλοτόµηση



3.3 Αραίωση

3.4 Βόσκηση



3.5 ∆εντροφύτευση



3.6 Κυνήγι

3.7 Αναδάσωση




3.8 Αλλα




………….…………………………………………………..

3.9 Τι είδους εκµετάλλευση γινόταν στο δάσος 50 χρόνια πριν;

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.........................................................................................………………………
…………………………………………………………………………
3.10 Ποιά είναι τα µελλοντικά σχέδια για τα επόµενα τρία χρόνια;
...............................................................................................................................

..............................................................................................................................
.........................................................................................………………………
……………………………………….…………………………………
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3.11 Τι κάνει ο ιδιοκτήτης της γης για να προστατεύσει τα φυτά και τα ζώα του δάσους, να
διατηρήσει δηλαδή την βιοποικιλότητα;
.…..........................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................……………………
……………………………………….…………………………………
Ξέρετε ότι τα ζώα του δάσους διαφέρουν από χώρα σε χώρα;
πουλιά έρχονται στο δάσος που ερευνάτε; Σηµειώστε µε ένα Χ.


Τί είδους αποδηµητικά

3.12 Τσίχλες



3.15 Αλλα

 …………………………………………………

3.13 Τρυγώνια



3.14 Κούκοι

Προτείνουµε να πάτε τώρα στο δάσος
και να απαντήσετε στις ερωτήσεις 4 - 15
Α. Εργασίες στο δάσος για όλη την οµάδα
Προχωρήστε κατά µήκος µιας ευθείας γραµµής µέσα στο δάσος. Χρησιµοποιήστε µια ταινία
οδοποϊας για να σηµαδεύσετε τη διαδροµή σας (µην ξεχάσετε να αποµακρύνετε την ταινία
πριν να φύγετε). Το µήκος της γραµµής, ανάλογα µε το δάσος στο οποίο βρίσκεστε, θα είναι
µεταξύ 100 και 150 µέτρων.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 4
Είδος δάσους
Στην χώρα µας υπάρχουν πολλά είδη δασών. Βρείτε την αναλογία µεταξύ κωνοφόρων και
φυλλοβόλων δέντρων. Ποια είδη κυριαρχούν; Προσέξτε τη διαφορά µεταξύ ενός δέντρου και
ενός θάµνου: κάθε κορµός φαρδύτερος από 10 εκ. είναι δέντρο.
Ποιά είναι η αναλογία πλατυφύλλων και κωνοφόρων;
4.1 Πλατύφυλλα φυλλοβόλα

%

4.2 Κωνοφόρα

%

Ποιά η αναλογία ελάτων και πεύκων;
4.3 Ελατα

%

4.4 Πεύκα

%

4.6 Βελανιδιές

%

Ποιά είναι η αναλογία οξυάς και βελανιδιάς;
4.5 Οξυές
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ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 5
Οι δασικοί βιότοποι
Κοιτάξτε πόσα διαφορετικά είδη βιοτόπων µπορείτε να δείτε κατά µήκος της διαδροµής σας.
Μπορεί να είναι υγροβιότοποι, ξέφωτα, βραχώδεις περιοχές, θαµνώνες, πηγές, ρυάκια κ.ά.

µε τρεχούµενο νερό
5.3 Φυσικές πηγές




5.2 Χείµαρροι µε τρεχούµενο νερό ή χωρίς νερό

5.4 Μικρές λίµνες ή βάλτοι


5.5 ∆ιάκενα/ξέφωτα



5.6 Λιβάδια



5.7 Βραχώδεις περιοχές



5.8 Θαµνώνες



5.9 Αλλα

 ……………………………………………….

5.1 Ποτάµια και ρυάκια

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 6
Ιχνη ανθρώπινης δραστηριότητας
Οι άνθρωποι από τα πολύ παλαιά χρόνια χρησιµοποιούν το δάσος. Ψάξτε για παλιά και νέα
ίχνη. Σηµειώστε µε ένα Χ εάν βλέπετε ίχνη ενός ή µερικών από τα παρακάτω:
6.1 Παραγωγή ξυλάνθρακα



6.2 Παραγωγή ασβέστη



6.3 Υλοτοµία δέντρων



6.4 Ξύλινος φράκτης



6.5 Πεζούλες



6.6 Μονοπάτι



6.7 Λατοµείο



6.8 Πέτρινος φράκτης



6.9 Οχηµα



6.10 Σκουπίδια



6.11 Μελίσσια



6.12Κοµµένα δέντρα



6.13 Στάνες



6.14 Ιχνη πυρκαγιάς



6.15 Περιγράψτε άλλα νέα ή παλιά ίχνη
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Β. Εργασίες για τις µικρές οµάδες
Για να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις θα πρέπει να χωριστείτε σε µικρότερες οµάδες.
Κατά µήκος της διαδροµής σηµαδέψτε (για παράδειγµα µε σκοινάκια στις γωνίες) τετράγωνα
10µΧ10µ, ένα τετράγωνο για κάθε οµάδα. Κάθε οµάδα θα µελετήσει το τετράγωνό της
προσεκτικά για να ανακαλύψει όσο το δυνατό περισσότερα διαφορετικά ζώα και φυτά.
Συγκρίνετε τα αποτελέσµατά σας µε αυτά των άλλων οµάδων.
Η έρευνα σε αυτή την περιοχή διεξάγεται Ηµεροµηνία:
από ..........................µαθητές
…………………../………../…………….
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ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 7
Πουλιά και άλλα ζώα στο δάσος
Καθήστε σιωπηλά για λίγα λεπτά. Κοιτάξτε γύρω σας και ακούστε. Βλέπετε ή ακούτε κανένα
ζώο; Ακόµα και τα ζώα έξω από την περιοχή σας πρέπει να µετρηθούν. Σηµειώστε τον
αριθµό των ειδών που ακούτε ή βλέπετε. Αν µπορείτε, ορίστε ποιά είδη βλέπετε ή ακούτε.
7.1 Ακούµε ......…διαφορετικά πουλιά

7.2 Βλέπουµε .........διαφορετικά πουλιά

7.3 Ακούµε ........ διαφορετικά θηλαστικά

7.4 Βλέπουµε ........ διαφορετικά θηλαστικά

7.5 Ακούµε..........διαφορετικά ερπετά /
αµφίβια
7.7 Ακούµε ....….διαφορετικά ασπόνδυλα

7.6 Βλέπουµε .........διαφορετικά ερπετά /
αµφίβια
7.8 Βλέπουµε ........ διαφορετικά ασπόνδυλα

7.9 Αναφέρετε τα ονόµατα των ζώων που αναγνωρίσατε
…………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 8
΄Ιχνη ζώων στο δάσος
΄Ολα τα ζώα αφήνουν ίχνη. Κοιτάξτε το έδαφος, τα βράχια, τους κορµούς, κλπ. στο
τετράγωνό σας. Εάν σηκώσετε πέτρες, προσέξτε να µην πληγώσετε τα ζώα από κάτω. Αν
βρείτε φωλιές πουλιών ή αυγά, προσέξτε να µην προκαλέσετε ζηµιά. Σηµειώστε µε ένα Χ
εάν δείτε διαφορετικά είδη από ίχνη και προσπαθήστε να αναγνωρίσετε από ποιά ζώα
προέρχονται. Μπορείτε να µεταφέρετε τα ευρήµατά σας πίσω στο σχολείο σε µικρά
πλαστικά κουτιά ή σακούλες για περαιτέρω αναγνώριση.

Πουλιά
8.1 Κελύφη αυγών





8.2 Ιχνη

8.3 Φτερά



8.4 Φωλιές



 …………………………………………………..

8.5 Αλλα

8.6 Αναγνωρισµένα πουλιά
………………………………………………………………………

Θηλαστικά
8.7 Ιχνη ροκανίσµατος καρπών 
8.11∆όντια



8.15 Αλλα

8.8Βόσκηση 

8.12 Περιττώµατα



8.9Τρίχες 


8.13 Ιχνη

8.10Κόκκαλα 
8.14 Φωλιές



 ……………………………………………………………..

8.16 Αναγνωρισµένα θηλαστικά
…………………………………………………………………………………

Ερπετά/Αµφίβια
8.17 Αυγά



8.20 Αλλα

 ………………………………………………………

Ελλάς
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8.21Αναγνωρισµένα ερπετά/αµφίβια ………………………………………………

Ασπόνδυλα
8.22 Αυγά



8.23 Περιττώµατα 


8.26 Φαγωµένες βελόνες και φύλλα
8.28 Αλλα



8.24 ∆έρµα

8.25 Τρύπες




8.27 Ιστοί αραχνών

 …………………………………………………………..

8.29Αναγνωρισµένα ασπόνδυλα
………………………………………………………………………………..

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 9
∆ένδρα στο δάσος
Ο πλούτος του δάσους εξαρτάται από το αν υπάρχουν δένδρα διαφόρων ειδών και
διαφορετικών ηλικιών. Μετρήστε όλα τα δέντρα µε κορµό πιο χοντρό από 10εκ.
9.1 Συνολικός αριθµός δέντρων ………..

9.2 Αριθµός κωνοφόρων……………

9.3 Αριθµός πλατυφύλλων……….
9.4 Αριθµός θάµνων

……….

Είναι δύσκολο να ανακαλύψετε την ηλικία ενός δέντρου από την εξωτερική του εµφάνιση.
Σκεφτείτε κάποιους τρόπους για να το κάνετε.
9.5 Εκτίµηση της ηλικίας του
γηραιότερου δέντρου ..........
9.8 Πόσα νεκρά είναι όρθια;
........................................
9.11 Αριθµός νεκρών δέντρων µε
µεγάλες κουφάλες
......................................

9.6 Τι είδος είναι;
........................................
9.9 Πόσα νεκρά είναι πεσµένα;
...........................................
9.12 Αριθµός νεκρών δέντρων
µε µικρές κουφάλες
...........................

9.7 Υπάρχουν νεκρά
δέντρα; ....................
9.10 Πόσα ζωντανά
δέντρα έχουν µεγάλες
κουφάλες; .......……..
9.13 Αριθµός δέντρων
χωρίς τµήµα του φλοιού
τους
...............................

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 10
∆ασοκοµία
Για να δοθεί χώρος σε κάποια δέντρα για να αναπτυχθούν, αραιώνουµε το δάσος όταν είναι
νέο και πυκνό. Ο χρόνος για την τελική κοπή εξαρτάται από το είδος του δέντρου και είναι
πολλές φορές πάνω από 100 χρόνια. Τα δέντρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
παραγωγή χαρτιού ή, εάν η ξυλεία είναι υψηλής ποιότητας, ως οικοδοµική ξυλεία. Το
µέγεθος ενός πρέµνου (δηλ του τµήµατος του κορµού που παραµένει στο έδαφος µετά την
υλοτοµία) µας λέει εάν το δέντρο κόπηκε σε µικρή ή µεγάλη ηλικία.

Ελλάς
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10.1 Αριθµός πρέµνων στο τετράγωνο έρευνας
................................................................

10.2 ∆ιάµετρος του µεγαλύτερου
πρέµνου (cm) .........................

Μετρώντας τους δαχτυλίους µπορείτε να καθορίσετε την ηλικία του δέντρου όταν κόπηκε.
Κάθε χρόνο παράγεται ένας ανοιχτός και ένας σκούρος δαχτύλιος.
Είναι δυνατό να µετρήσετε τους δαχτυλίους κάθε κορµού; ∆ιαλέξτε τους κορµούς µε τους
πιο ευδιάκριτους δαχτυλίους.
10.3 Ηλικία του γηραιότερου δέντρου στην περιοχή ............................................

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 11
Περιγραφή της χαµηλής βλάστησης
Αφού µελετήσατε τα δέντρα και τους θάµνους, επικεντρώστε την προσοχή σας στα
υπόλοιπα µέρη του δάσους. Παρατηρήστε το έδαφος και διαπιστώστε την παρουσία ή
απουσία των παρακάτω στοιχείων
11.1 Χωρίς βλάστηση, γυµνό έδαφος



11.3 Καλυµένο από φύλλα



11.5 Καλυµένο από βρύα και γρασίδι



11.2 Καλυµένο από βελόνες



11.4 Καλυµένο από βρύα



11.6 Καλυµένο από γρασίδι



ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 12
Τα δάση δεν είναι µόνο δέντρα
Τώρα παρατηρήστε τα φυτά που βρίσκονται κοντά στο έδαφος όπως πόες και χλόη. Είναι
όλα σηµαντικά ως τροφή και καταφύγιο τόσο για τα µικρά όσον και για τα µεγάλα ζώα του
δάσους. ∆ε χρειάζεται να κόψετε τα φυτά που παρατηρείτε. Να είστε ακριβείς, αυτή η έρευνα
παίρνει χρόνο.
12.1 Συνολικός αριθµός διαφορετικών φυτών που
βρίσκονται στο έδαφος ...........................
12.3 Αριθµός αναρριχώµενων φυτών ……….

12.2 Αριθµός αρωµατικών φυτών στην
περιοχή ………………………….
12.4 Πόσα φυτά έχουν λουλούδια; …

12.5 Πόσα φυτά έχουν καρπούς; …….

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 13
Μανιτάρια
Τα µανιτάρια ή µύκητες είναι ζωντανοί οργανισµοί. Αυτό που βλέπουµε πάνω από το έδαφος
- και αυτό που συχνά ονοµάζουµε µανιτάρι - είναι στην πραγµατικότητα µόνο ο καρπός του
µανιταριού. Πρόκειται για το µέρος ενός πολύ µεγαλύτερου οργανισµού που βρίσκεται στο
χώµα. Το κύριο µέρος ενός µύκητα ζει όλο το χρόνο κάτω από τη γη σε µορφή λεπτών ινών,
σαν ιστός αράχνης.
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Οι µύκητες είναι σηµαντικοί για τα δέντρα. Μερικοί είναι παράσιτα και παίρνουν συστατικά
χωρίς να δίνουν τίποτα σε αντάλλαγµα. Αλλοι ζουν σε νεκρά δέντρα ή κορµούς και
συµβάλλουν στην αποσύνθεση. ∆είτε αν µπορείτε να βρείτε µύκητες στην περιοχή σας.
13.1 Αριθµός ζωντανών δέντρων µε µανιτάρια
(παράσιτα) .................................................
13.3 Αριθµός πρέµνων µε µανιτάρια …….....

13.2 Αριθµός νεκρών δέντρων µε µανιτάρια
(σαπρόφυτα) ......................
13.4 Αριθµός διαφορετικών µανιταριών
πάνω στο έδαφος .............................
13.5 Πόσα µανιτάρια βρήκατε στην περιοχή σας; ...................................................

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 14
Λειχήνες στον αέρα
Οι λειχήνες αναπτύσσονται καλύτερα στον καθαρό αέρα. Πολύ λίγοι λειχήνες µπορούν να
ζήσουν στο κέντρο των πόλεων. Βρείτε το ποσοστό του κορµού που καλύπτεται από
λειχήνες µε την βοήθεια ενός διαφανούς χαρτιού millimetre. Βάλτε το χαρτί στον κορµό στο
επίπεδο των µατιών σας. Πόσα τετραγωνάκια του φύλλου καλύπτονται µε λειχήνες; Κάντε
την έρευνα στο βορεινό µέρος του κορµού. Προσπαθείστε να βρείτε λειχήνες σε τρία
διαφορετικά δέντρα. Προσέξτε την ποιότητα των λειχήνων που βρήκατε: εάν είναι
οµοιογενείς και καλά εξαπλωµένοι, είναι υγιείς, εάν είναι ξηραµένοι και σαν κοµµένοι στις
άκρες, δεν είναι υγιείς. Υπάρχουν διάφορα είδη λειχήνων. Μερικοί είναι ενωµένοι µε το φλοιό
του δέντρου, άλλοι σαν κοληµµένοι στον φλοιό, άλλοι πάλι κρέµονται και είναι τριχωτοί.
Αυτοί οι λειχήνες που µοιάζουν µε γκριζοπράσινες γενιάδες, για παράδειγµα, δεν µπορούν
να αναπτυχθούν εκεί που ο αέρας έχει ρυπανθεί.

ΝΑΙ



ΟΧΙ



14.2 Σε µερικά δέντρα

14.1 Υπάρχουν λειχήνες;


∆ΕΝΤΡΟ Νο1
14.4 Τοµέας που καλύπτεται
…..%

∆ΕΝΤΡΟ Νο2
14.5 Τοµέας που καλύπτεται
…..%

14.3 Σε όλα τα
δέντρα


∆ΕΝΤΡΟ Νο3
14.6 Τοµέας που καλύπτεται
…..%

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 15
Το έδαφος του δάσους
Φύλλα, βελόνες και άλλα νεκρά υλικά πέφτουν στο έδαφος. Αυτά τα υλικά αποτελούν το
πρώτο στρώµα στο έδαφος και ονοµάζονται “φυλλοστρωµνή”. Μικρά ζώα, βακτήρια,
σκουλήκια και µύκητες αποσυνθέτουν αυτά τα υλικά. Η ταχύτητα αυτής της διαδικασίας
εξαρτάται από το πόσο καλοί είναι οι αποσυνθέτες στη δουλειά τους. Σκάψτε µια τρύπα
ώστε να µπορείτε να δείτε το ανώτερο στρώµα της “φυλλοστρωµνής” και µετρήσετε το
πάχος της. Γεµίστε ένα κουτί (παλιά συσκευασία γάλακτος ή γιαουρτιού) µε αυτό το στρώµα
και εξετάστε το περιεχόµενό του.
15.2 Η φυλλοστρωµνή στο κουτί αποτελείται κυρίως από
..................................……………………………
cm παχύ
15.3 Πόσα διαφορετικά ζωντανά ζώα µεγαλύτερα του ενός χιλιοστού βρήκατε;
…………………………………………………………………………..

15.1 Το στρώµα είναι ……
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Στο χώρο που ακολουθεί µπορείτε να καταγράψετε τις εντυπώσεις σας από την
επίσκεψη στο δάσος. ∆ιαλέξτε όποιο τρόπο έκφρασης προτιµάτε: ποιήµατα και
εκθέσεις, σχέδια και ζωγραφικές, κολάζ και φωτογραφίες, όλα τα µέσα είναι δεκτά για
να αποτυπώσετε τις σκέψεις και τα συναισθήµατα που σας γέννησε η επίσκεψη αυτή.
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