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Το έντυπο που κρατάς στα 

χέρια σου έχει στόχο 

να σε βοηθήσει να γνωρίσεις 

το φυσικό πλούτο που 

σε περιβάλλει 

και να βρεις τρόπους 

να τον προστατέψεις 

μέσα από συλλογικές 

δράσεις. 

Ο οδηγός αυτός 

θα σε βοηθήσει 

να διερευνήσεις 

τα δάση και τα είδη 

που μένουν σε αυτά. 



Ά μέρος: Η Καλλιστώ, ο μύθος και η περιβαλλοντική οργάνωση

Η Καλλιστώ, ήταν ιέρεια του κυνηγιού, κόρη του βασιλιά Λυκά-
ονα της Αρκαδίας και προστατευόμενη της θεάς Άρτεμης, θεάς 
του κυνηγιού. Ήταν τόσο όμορφη που προσέλκυσε το ενδιαφέ-
ρον του Δία. Αυτό εξόργισε την Άρτεμη και την έδιωξε από το 
κοντά της. Η Καλλιστώ, έγκυος από τον πατέρα των θεών, περι-
πλανήθηκε μόνη στα πυκνά δάση της Αρκαδίας και γέννησε το 
γιο της, τον Αρκάδα, κάτω από ένα πλατάνι. Όταν το έμαθε όμως 
η Ήρα, που δεν της ξέφευγε τίποτα, από τη ζήλια της αποφάσισε 
να την εκδικηθεί μεταμορφώνοντας την σε αρκούδα. Ο γιος που 
γέννησε, μεγάλωσε και πήρε το όνομα Αρκάδας. 

Τα χρόνια όμως πέρασαν και κάποτε, ενώ ο νεαρός Αρκάδας 
κυνηγούσε στα δάση, ξεπρόβαλε από τα φυλλώματα μια αρκού-
δα, η μεταμορφωμένη του μάνα, που έτρεξε με λαχτάρα να τον 
αγκαλιάσει. Τρομοκρατημένος ο Αρκάδας, βλέποντας την αρκού-
δα να έρχεται προς το μέρος του, ετοιμάστηκε να τη σκοτώσει 
με το δόρυ του. Ο Δίας που δεν άντεξε ο γιος  να σκοτώσει τη 
μητέρα του πήρε τον Αρκάδα και την Καλλιστώ και τους πήγε 
στον ουρανό, μεταμορφώνοντας τους σε αστερισμούς, για να 
χαίρονται εκεί αιώνια τις νύχτες, ο ένας κοντά στον άλλο. Η 
μητέρα έγινε ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου και ο γιος της, ο 
Αρκάς, ο αστερισμός της Μικρής Άρκτου.

Τότε πίστευαν ότι οι αστερισμοί έξι μήνες φαίνονται στον ουρανό 
και έξι μήνες ξεκουράζονται στους ωκεανούς. Η Ήρα που κατά-
λαβε τι έκανε ο άντρας της ο Δίας διέταξε αμέσως στον Ωκεανό 
να μην επιτρέψει ποτέ στους δύο αστερισμούς να αναπαυθούν 
στα υγρά βασίλεια του. Από τότε οι δύο αστερισμοί φαίνονται 
όλο το χρόνο.

Η ιστορία αυτή ενέπνευσε τους ανθρώπους που δημιούργησαν 
την περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Η σημερινή ΚΑΛΛΙΣΤΩ 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2004, από ανθρώπους με μεγάλη 
εμπειρία και εξειδίκευση στα περιβαλλοντικά θέματα. 

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, χάρη στην προσήλωση των ανθρώπων της έχει 
καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία της και να παρεμβαίνει 
δυναμικά όπου είναι απαραίτητο, με κεντρικό άξονα τη διατήρη-
ση της άγριας ζωής, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος 
συνολικά.  Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ εστιάζει τις δράσεις της στα μεγάλα 
θηλαστικά, την αρκούδα και τον λύκο αλλά και σε δράσεις που 
στόχο έχουν τη συνύπαρξη των ειδών αυτών με τους ανθρώ-
πους.‘‘Εμείς στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ, μαζί με τον κόσμο που βρίσκεται 
κοντά μας προσπαθούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, το 
δάσος και τα ζώα του. Προσπαθούμε να προβάλλουμε την ομορ-
φιά της φύσης, την αξία της ποικιλίας, το δικαίωμα στη ζωή.’’



΄Β μέρος: Μαθαίνοντας για το δάσος

 Το δάσος είναι ένα σύνολο διάφορων φυτών και ζώων που 
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με το έδαφος και το κλίμα που 
επικρατεί σε κάθε περιοχή. “Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα 
νοείται το σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην 
αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συ-
νυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας 
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης τους, ιδιαίτερη βιοκοινότη-
τα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογε-
νές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια 
ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά”. 

 Η σημασία του δάσους για εμάς τους ανθρώπους είναι εξαιρετι-
κά σημαντική αφού ωφελούμαστε από αυτό άμεσα και έμμεσα. 
Άμεσα παίρνοντας τις πρώτες ύλες μας και έμμεσα λόγω της 
δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και 
την παραγωγή οξυγόνου. Το δάσος επηρεάζει επίσης το κλίμα 
της κάθε περιοχής μέσω της συγκράτησης αιωρούμενων σωματι-
δίων, ενώ ρυθμίζει και τη ροή των επιφανειακών υδάτων απο-
τρέποντας έτσι τις πλημμύρες και εμπλουτίζοντας τις υπόγειες 
πηγές. Τέλος, το δάσος προστατεύει όλα τα είδη χλωρίδας και 
πανίδας που ζούνε σε αυτό και προσφέρει για όλες και όλους 
εμάς έναν προορισμό χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. 

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά δάση 

	 Μία	από	τις	απειλές	για	την	ισορροπία	του	δάσους	
	 είναι	οι	δασικές	πυρκαγιές

 Η Ελλάδα λόγω του μεσογειακού κλίματος της (θερμά και ξηρά 
καλοκαίρια και χειμώνες ήπιοι), παρουσιάζει πολλά επεισόδια 
δασικών πυρκαγιών. Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φυσικό 
φαινόμενο για αυτά τα δάση, αν όμως αυτές συνέβαιναν κάθε 
120-150 χρόνια! Δυστυχώς,  λόγω της σημαντικής ανθρώπινης 
επέμβασης, τα δάση μας καίγονται πολύ πιο συχνά. Η Ελλάδα εί-
ναι μέσα στις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πιο υψηλά 
ποσοστά πυρκαγιών και καμμένων εκτάσεων. 

 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 98% των δασικών πυρκα-
γιών προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Μάλιστα, 
7 στις 10 πυρκαγιές προκαλούνται είτε από αμέλεια (απροσε-
ξία), είτε από εμπρησμό. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που οι 
δασικές πυρκαγιές δεν εμφανίζονται ανά αιώνα ως ένα φυσικό 
φαινόμενο του μεσογειακού μας κλίματος, αλλά είναι  πολύ 
συχνότερες και κάθε καλοκαίρι χιλιάδες στρέμματα πολύτιμων 
δασών μας καίγονται. Τα αίτια είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρου-
με κάποια από αυτά, όπως είναι οι αλλαγές στη χρήση της γης, η 

οικοδόμηση και τα οικονομικά συμφέροντα, οι άναρχες χωματε-
ρές και φυσικά το ίδιο το κλίμα της χώρας. Η καλύτερη αντιμε-
τώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι η πρόληψη.

Χωρίς	έλεγχο	υλοτομίες	–	παράνομες	υλοτομίες

 Η υλοτομία χωρίς έλεγχο καταστρέφει τα δάση και την αξία 
τους. Η  υπερεκμετάλλευση των δασών δημιουργεί σημαντικά 
προβλήματα με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως είναι 
η απώλεια της βιοποικιλότητας, η αποδάσωση (αποψίλωση) και 
η υποβάθμιση των δασών.   Η παράνομη υλοτομία εμποδίζει την 
αναγέννηση των δασών, οδηγεί σε έντονη διάβρωση εδάφους, 
μειώνοντας έτσι τελικά τη μελλοντική δυνατότητα παραγωγής 
ξυλείας.

Μεταβολές	χρήσης	γης

 Είναι η αλλαγή ενός συγκεκριμένου τύπου χρήσης γης σε έναν 
άλλο και συνήθως οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Αυτές οι αλλαγές απειλούν τα δάση. Ο άνθρωπος συνήθως  
αλλάζει χρήσεις στη γη κυρίως για το οικονομικό του όφελος. 
Οι μεταβολές αυτές συμβαίνουν με σκοπό την αύξηση των 
γεωργικών καλλιεργειών, λόγω των πιέσεων που ασκούνται για 
τουριστική ανάπτυξη, αλλά και λόγω της άναρχης οικοδομικής 
δραστηριότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι αναγκαία η 
παρακολούθηση της κατάστασης και των αλλαγών χρήσεων γης.

Περπατώ στο δάσος και…το προστατεύω.
Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος;

 Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα δάση μας θα πρέπει 
να μάθουμε περισσότερα για αυτά και να τα γνωρίσουμε. Μπο-
ρούμε όλοι να βοηθήσουμε ώστε να περιορίσουμε τους κινδύ-
νους των δασών στη χώρα μας για αυτό Ενημερωνόμαστε,	
Σκεφτόμαστε,	Συνεργαζόμαστε	και	Δρούμε	Συλλογικά.	
Η συμμετοχή μας θα μπορέσει να μειώσει τις επιβαρύνσεις που 
δέχεται το δάσος. Πάντα όμως καλό είναι να σκεφτόμαστε και 
εμείς	τι	κάνουμε	για	να	μη	βλάψουμε	το	δάσος;



Αυτό το μέρος του εντύπου θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις και να 
έρθεις σε άμεση επαφή με το φυσικό πλούτο του δάσους στο οποίο 
βρίσκεσαι. Μέσα από μία βόλτα στο δάσος μπορείς να παρατηρή-
σεις, να μυρίσεις, να ακούσεις, και να αγγίξεις τα φυτά και τους 
κορμούς των δέντρων, τα ίχνη των ζώων και των πουλιών που ζουν 
σε αυτό. Χρειάζεται να προσέχεις να μην κόψεις κάποιο άνθος και να 
μην καταστρέψεις οποιοδήποτε στοιχείο βρεις στο δρόμο σου. Είναι 
σημαντικό να έχεις στο νου σου ότι για να παρατηρήσεις όλα όσα 
συμβαίνουν και υπάρχουν γύρω σου χρειάζεται να μην διαταράσσεις 
την ησυχία του δάσους. Καλό είναι να περιορίσεις τους ήχους σου 
και οι κινήσεις σου να είναι ήρεμες, κοίτα γύρω προσεκτικά παντού 
μπορείς να βρεις στοιχεία. Τα όσα παρατηρήσεις ή ακούσεις θα 
έχεις την ευκαιρία να τα καταγράψεις και να τα μοιραστείς με τους 
φίλους, τους συμμαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σου.

Μην ανησυχήσεις αν δεν τα βρεις όλα θυμήσου ότι αυτό το έντυπο 
είναι σχεδιασμένο για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις παραπάνω 
από μία φορές και σε διαφορετικού τύπου δάση και περιοχές. 

Ώρα για δράση λοιπόν... Θα βρεις παρακάτω κάποια είδη χλωρίδας, 
πανίδας και ορνιθοπανίδας τα οποία καλείσαι να καταγράψεις αν τα 
συναντήσεις στη βόλτα σου στο δάσος. 

Για να δούμε τι μπορείς να παρατηρήσεις και να καταγράψεις στο 
δάσος. Μόλις εντοπίσεις  κάποιο από τα φυτά ή τα ίχνη των ζώων 
ή δεις κάποιο πουλί τότε σημειώνεις τα στοιχεία που σου ζητούνται. 
Υπάρχει στο τέλος ένα επιπλέον φύλλο για να καταγράψεις ότι δεν 
περιλαμβάνεται στον οδηγό. 

΄Γ μέρος: Έρευνα περιοχής και ειδών που ζουν σε αυτήν

Μέσω των παρακάτω παραδειγμάτων θα μπορέσεις να κατανοήσεις καλύ-
τερα πως συμπληρώνεις τον οδηγό:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Παρακάτω θα βρείτε πιθανές απαντήσεις για κάθε τύπο ερώτησης 
που θα συναντήσετε στον οδηγό.

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Το είδα στις 20 Μαρτίου 2013 στις 11:19 το πρωί.
Περιοχή εντοπισμού;

Το βρήκα στο δάσος έξω από το χωριό Κηπουριό όταν περπατούσα στο 
μονοπάτι.
Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Η γύρω περιοχή ήταν καταπράσινη και φαινόταν σα να είχε βρέξει τις προηγού-
μενες μέρες. Τα λουλούδια είχαν πολύ έντονο χρώμα, δεν είχε σκουπίδια στην 
περιοχή και δεν ήταν πατημένα τα λουλούδια.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής που εντοπίστηκε;

Εκεί που βρήκα το λουλούδι είχε ένα ρέμα με λίγο νερό. 
Ήταν κατηφορικά και πολύ κοντά στο δασικό δρόμο.
 
Μέγεθος:

Μέτρησα με χάρακα 3 εκατοστά ύψος και πλάτος 6 εκατοστά.
 
Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο από εδώ;

Ήταν στεγνό το χώμα και μάλλον πέρασε το προηγούμενο βράδυ γιατί 
φαινόταν πολύ καλά το ίχνος.
Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Μάλλον έψαχνε για φαγητό αφού πιο κάτω έχει πολλά σκουπίδια.
Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία:

Στη γύρω περιοχή είχε πολλά δέντρα και είδα και άλλα ίχνη ζώων.



Τα είδη χλωρίδας που μπορείς να βρεις.

Κόκκινο κρινάκι 

Τουλίπα η νότια

Το συναντάμε σε υψόμετρο άνω των 
600μ. σε πευκοδάση. Αλλιώς το λέμε 
κόκκινο κρινάκι ή και τουρκοπούλα. 
Είναι είδος που το συναντάμε στην 
Ελλάδα και στην Αλβανία.

Τη συναντάμε σε πλαγιές και ορει-
νά λιβάδια.

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Καμπανούλα

Δυόσμος

Τσάι του βουνού

Το όνομα της το πήρε από το σχήμα 
της, ενώ συχνά τη βρίσκουμε σε 
στεφάνια ανθών.

Έχει έντονη μυρωδιά και γεύση, το 
βότανο αυτό έχει βρει τη θέση του 
εδώ και αιώνες τόσο στις κουζίνες 
όσο και στα φαρμακεία μας. 

Το τσάι του βουνού είναι γνωστό 
και σαν το τσάι του βοσκού ή και 
το σιδηροβότανο. Γνωστό για τις 
θεραπευτικές του ιδιότητες από την 
αρχαιότητα.

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;



Βαλσαμόχορτο

Ελληνική ρίγανη

Μαύρη Πεύκη

Το βαλσαμόχορτο, όπως αναφέρει 
και το όνομα του είναι το χόρτο που 
θεραπεύει. Αλλιώς ονομάζεται σπα-
θόχορτο ή κοψοβότανο.

Τη συναντάμε σε πλαγιές και ορεινά 
λιβάδια και την χρησιμοποιούμε στη 
μαγειρική, ενώ έχει και θεραπευτικές 
ιδιότητες.

Φυτρώνει σε ύψος 500μ έως 1900μ. 
Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να
χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική 
και στην κοσμητολογία (τεχνολογία 
καλλυντικών).

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Οξιά

Ρόμπολο

Βελανιδιά

Είναι ψηλό δέντρο και φτάνει μέχρι τα 
35μ - 40μ. ύψος, ενώ ο κορμός της 
είναι λείος. Τη βρίσκουμε σε υψόμε-
τρο από 500 μ. μέχρι 1800μ.

Δέντρο αιωνόβιο που φυτρώνει από 
τα 1500μ. έως τα 2400μ. Το σχήμα 
του μοιάζει με πυραμίδα.

Τα δάση βελανιδιάς συνδέθηκαν από 
την αρχαιότητα με το θεό Δία. Τα 
δρυόδεντρα στην Ελλάδα αναπτύσ-
σονται σε μεικτά ή ενιαία δάση με 
άλλα φυτά χαμηλής βλάστησης. 

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;



Βιόλα

Ρομουλέα 

Αυτό το είδος βιόλας είναι ιδιαίτερα 
μικρό σε μέγεθος και χρειάζεται ιδιαί-
τερη παρατήρηση για να το δεις

Η ρομουλέα είναι κοινό είδος στη 
Μεσόγειο. Η ρίζα της είναι βολβός 
και μπορεί να φυτρώσει τόσο 
σε αμμώδη όσο και σε βραχώδη 
εδάφη.

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ορχιδέα 

Ορχιδέα 

Ίρις

Η ορχιδέα ανθοφορεί την άνοιξη, το 
καλοκαίρι είναι αδρανής κρατώντας 
στη ρίζα – βολβό τροφικά αποθέματα. 

Είναι μια μικροσκοπική ορχιδέα που 
τα άνθη της μοιάζουν να είναι από 
πάγο. Είναι ίσως η μοναδική που 
ανθοφορεί το φθινόπωρο. 

Η Ίρις είναι πολυετές ποώδες φυτό 
και οι ρίζες του έρπονται.

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Μούσκαρι

Το μούσκαρι έχει χαρακτηριστικό 
σχήμα, ανθοφορεί την άνοιξη και το 
χρώμα του  μπορεί να διακυμανθεί 
μεταξύ ανοιχτού και σκούρου μπλε. 

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;



Ερύγγιο ή κοινό αγκάθι

Πέρα από τα όμορφα χρώματα του 
έχει και θεραπευτικές ικανότητες.

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Λεβάντα

Η λεβάντα αγαπά τα πετρώδη και 
άγονα εδάφη, “ξεδιπλώνει” κάθε 
καλοκαίρι, τα υπέροχα άνθη της, 
μαγεύοντας με το άρωμά της..

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Κυπαρίσσι

Το γνωστό μας κυπαρίσσι φτάνει 
σε ύψος 30μ. με ίσιο κορμό. Είναι 
γνωστό από τα αρχαία χρόνια και 
είναι συνδεδεμένο με μύθους περί 
αθανασίας. 

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Τραχεία Πεύκη

Η τραχεία πεύκη είναι μεσαίου με-
γέθους πεύκο με πορτοκαλί-κόκκινο 
φλοιό 

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;



Ίχνος Αγριόγατας

Είναι στενή συγγενής της γνωστής 
μας γάτας όμως αυτή δεν εξημερώ-
νεται και ζει στα δάση. Είναι χαρακτη-
ριστική η ουρά της, παχιά και μακριά.

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:

Τα ίχνη ειδών πανίδας που μπορείς να βρεις.

Ίχνος Αγριογούρουνου

Ίχνος Ζαρκαδιού

Ζει περίπου 10 χρόνια και ζυγίζει 200 
κιλά. Το τρίχωμά του είναι σκληρό και 
πυκνό για να προστατεύεται από το 
κρύο.

Είναι το μικρότερο είδος ελαφιδών. 
Ζει στα δάση και κινείται κυρίως κατά 
τη διάρκεια της ημέρας. Τα αρσενι-
κά ζαρκάδια είναι αυτά που έχουν 
κέρατα.

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:

Ίχνος Λύκου

Είναι σαρκοφάγο θηλαστικό. Έχει 
ισχυρή όσφρηση, δυνατή ακοή 
και βλέπει αρκετά καλά. Οι λύκοι 
επικοινωνούν μεταξύ τους ακόμα 
και όταν δεν τους ακούμε.

Ημ/νία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ίχνος Αρκούδας

Η αρκούδα εμφανίστηκε πριν από 
25 – 30 εκατ. χρόνια.  Έχει εξαιρετικά 
ανεπτυγμένη ακοή και όσφρηση. Το 
χειμώνα πέφτει σε χειμέριο λήθαρ-
γο. Τρώει κυρίως καρπούς, φρούτα, 
έντομα και μέλι.

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:



Ίχνος Ασβού

Είναι μικρό σε μέγεθος ζώο. Το όπλο 
του για να αντιμετωπίζει τα άλλα ζώα 
είναι η άσχημη μυρωδιά που εκκρίνει. 
Είναι νυχτόβιο ζώο και τη μέρα μένει 
στη φωλιά του η οποία είναι φτιαγμέ-
νη από άχυρο.

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:

Ίχνος Αλεπούς

Ίχνος Σκίουρου

Επειδή ζει κοντά στα χωριά έχει συν-
δεθεί με διάφορες ιστορίες. Η γνωστή 
σε εμάς “πονηρή αλεπού” είναι 
παμφάγο ζώο και δραστηριοποιείται 
ιδιαίτερα τη νύχτα. 

Το όνομα του προέρχεται από τις 
λέξεις σκιά και ουρά. Είναι γνωστός 
για τη φουντωτή του ουρά, ενώ τα 
πίσω πόδια του είναι μεγαλύτερα 
συγκριτικά με τα μπροστινά. Τον βλέ-
πουμε συχνά στα δέντρα από όπου 
και τρέφεται.

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:

Ίχνος Λαγού

Ίχνος νυφίτσας

Ίχνος κουναβιού

Είναι τρωκτικό φυτοφάγο. Ψάχνει την 
τροφή του το βράδυ κυρίως μέσα σε 
θάμνους, σπαρτά και πέτρες ενώ του 
αρέσει να ροκανίζει κορμούς δέντρων.

Είναι το μικρότερο σαρκοφάγο 
θηλαστικό. Έχει λεπτό σώμα και μικρό 
κεφάλι ενώ στα δάχτυλα της έχει 
ισχυρά νύχια.

Μπορούμε να το βρούμε από δάση 
έως και εγκαταλελειμμένα σπίτια. 
Είναι πολύ δραστήριο ζώο, τόσο την 
ημέρα όσο και τη νύχτα. Τρέφεται με 
τρωκτικά, πουλιά και αυγά.

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:



Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:

Ίχνος σκαντζόχοιρου: 

Ίχνος δασοπόντικα

Είναι μικρόσωμο ζώο με αγκαθωτή 
πλάτη. Τα αγκάθια του τα χρησιμο-
ποιεί για να προστατεύεται από τους 
θηρευτές του.

Είναι πολύ μικρό σε μέγεθος 
τρωκτικό. Τρέφεται με σπόρους 
από τα δέντρα και αγαπά πολύ τη 
φτέρη. 

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Που βρέθηκε:

Μέγεθος:

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Άλλα στοιχεία:

Τα είδη ορνιθοπανίδας που μπορείς να βρεις 

Tulipa australis

Καλόγερος

Χαλκοκουρούνα

Τον καλόγερο μπορούμε να τον δού-
με σε διάφορες περιοχές. Φωλιάζει 
σε τρύπες όπου χτίζει τη φωλιά του.

Η χαλκοκουρούνα ζει τόσο στα δάση 
όσο και σε ανοιχτές περιοχές και 
καλλιέργειες. Φωλιάζει σε κουφάλες 
δέντρων και τρύπες παλιών κτιρίων, 
ενώ τρέφεται με έντομα.

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:



Φιδαετός

Κίσσα

Ο φιδαετός είναι καλοκαιρινός επι-
σκέπτης αλλά κάποια άτομα μένουν 
και το χειμώνα. Τρέφεται μόνο με 
ερπετά και φωλιάζει στα δέντρα.

Η κίσσα ζει κυρίως σε δάση αλλά 
τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται σε 
πεδινές περιοχές και κατοικημένες 
περιοχές. Είναι παμφάγο πουλί και ζει 
σε δέντρα.

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Αηδόνι

Το αηδόνι έχει υπέροχο κελάηδη-
μα. Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης 
σε δάση, κήπους, ρεματιές και σε 
πυκνούς θάμνους.  

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Το συναντάμε σε πλαγιές και ορει-
νά λιβάδια.

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Καρακάξα

Η καρακάξα χρειάζεται ακάλυπτα 
εδάφη και δασικές εκτάσεις για να 
μπορεί να εξασφαλίζει την τροφή της 
και να προστατεύεται. Τρώει έντομα, 
σκουλήκια και αποφάγια. Τη φωλιά 
της τη χτίζει με σκεπή σε δέντρα. 

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Το συναντάμε σε πλαγιές και ορει-
νά λιβάδια.

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Τσαλαπετεινός  

Ο τσαλαπετεινός ζει σε διάφορες 
περιοχές, μπορούμε να τον συνα-
ντήσουμε σε δάση,  αλλά και πάρκα 
πόλεων. Φωλιάζει σε τρύπες δέντρων 
και τοίχων, τρέφεται με έντομα. Είναι 
έντονα τα χρώματα του και έχει περί-
εργο πέταγμα (ασταθές με ανεβοκα-
τεβάσματα).  

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Κούκος

Ο κούκος είναι μεσαίου μεγέθους 
πουλί, το βρίσκουμε σε δασικές 
εκτάσεις και αγροτικές περιοχές. Είναι 
περαστικό πουλί κατά τους ανοιξιά-
τικους και καλοκαιρινούς μήνες και 
τρέφεται με κάμπιες και έντομα.  

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:



Δρυοκολάπτης

Ο δρυοκολάπτης είναι ειδικευμένος 
να σκαρφαλώνει σε δέντρα και να 
σκάβει τρύπες με το ράμφος του για 
να ξετρυπώσει ξυλοφάγα έντομα. 

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Αντί επιλόγου

 Ελπίζουμε να το διασκέδασες και μέσα από αυτόν τον οδηγό να έμα-
θες κάποια πράγματα για το δάσος και τα όσα ζουν σε αυτό. 

 Τώρα που γνωρίζεις μπορείς να φροντίσεις και να προστατεύσεις 
αυτό το σημαντικό οικοσύστημα από όλους τους κινδύνους που δημι-
ουργεί κυρίως ο άνθρωπος όπως η πυρκαγιά, η παράνομη υλοτομία 
και άλλου είδους βλαβερές ανθρώπινες παρεμβάσεις.

 Κράτησε αυτόν τον οδηγό για να τον χρησιμοποιήσεις και στις μελλο-
ντικές σου βόλτες στο δάσος. Δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη που μπο-
ρεί να συναντήσει κάποιος στα ελληνικά δάση. Για αυτό και αν θέλεις 
να μάθεις περισσότερα μπορείς να ψάξεις και άλλες πληροφορίες στις 
παρακάτω πηγές που σου προτείνουμε:
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Προστατευόμενη περιοχή Βόρειας Πίνδου.
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-	Νιτσιάκος	Β. (1995),
Οι ορεινές κοινότητες της Βόρειας Πίνδου. Στον απόηχο της μακράς 
διάρκειας.
Αθήνα: Πλέθρον.

-	Κοινή	Υπουργική	Απόφαση	23069/2005.
Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Βό-
ρειας Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και 
καθορισμός χησεων, όρων και περιορισμών δόμησης.

-	Regatο	P.	&	Κορακάκη E. (2010),
Τα Μεσογειακά Δάση απέναντι στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή. 
Αθήνα: WWF Ελλάς.

-	Αθανασοπούλου	Χ.	και	άλλοι (2009),
Οδηγός για το Περιβάλλον. Νομικός Οδηγός.
Αθήνα: Συνήγορος του πολίτη και WWF Ελλάς.

-	Ξανθόπουλος	Γ. (2009),
Οδηγός για το Περιβάλλον. Δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση. Αθή-
να: WWF Ελλάς.

-	Γκόφας	Α. (2001),
Εγχειρίδιο δασοπροστασίας.
Θεσσαλονίκη: Γιαχούδη.

-	Καράβελλας	Δ.,	Κατσαδωράκης	Γ.	Και	άλλοι (2003), 
Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Οδηγός Ορθής Πρακτικής. 
Αθήνα: WWF Ελλάς.

-	Λεγάκις	Α.	και	Μαραγκού	Π.	(επιμ. Εκδ. 2009),
Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας.
Αθήνα: Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία.

Το συναντάμε σε πλαγιές και ορει-
νά λιβάδια.

Το συναντάμε σε πλαγιές και ορει-
νά λιβάδια.

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που εντοπίστηκε;

Μιλτοχελίδονο

Μπούφος

Το μιλτοχελίδονο φωλιάζει στα βρά-
χια και τα χαλάσματα που βρίσκονται 
σε μεγάλα υψόμετρα. Χαρακτηριστική 
είναι η σήραγγα εισόδου στη φωλιά 
του.

Είναι το μεγαλύτερο νυχτόβιο αρ-
πακτικό της Ελλάδας. Φωλιάζει σε 
μικρές σπηλιές σε βράχια, αλλά και σε 
κουφάλες παλιών δέντρων. Ζει μονα-
χικά και τρέφεται με μικρά θηλαστικά 
και πουλιά.

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:



-	Λεγάκις	Α.,	Τζαννετάτου-Πολυμένη	Ρ.	Μ.	και
Σωτηρόπουλος	Κ. (2010),
Η πανίδα της Ελλάδας.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας.

-	Ηλιόπουλος	Γ. (2008),
Ο λύκος. Βιολογία – Οικολογία. Ελλάδα – Κόσμος.
Θεσσαλονίκη: ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

-	Μερτζάνης	Γ. (2008),
Η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα.
Θεσσαλονίκη: ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

-	Φερέτι	Τζ.	και	Φοντανέτο	Κλ. (2008),
Ο λύκος και τα ζώα του δάσους.
Αθήνα: ΣΚΑΪ.

- Σφήκας	Γ.	(1998),
Δέντρα και θάμνοι της Ελλάδας.
Αθήνα: Ευσταθιάδης.

-	Νόμος	998/1979: 
Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας.
 
-	Νόμος	3208/2003:
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις. 

-	Σύνταγμα	της	Ελλάδος,	Άρθρο	24:	
Προστασία του περιβάλλοντος. 

-	Σύνταγμα	της	Ελλάδος,	Άρθρο	117:	
Αγροτική ιδιοκτησία, δάση κ.α.

Ιστοσελίδες:

Βόρεια	Πίνδος	το	στολίδι	της	Ελλάδας.	Εθνικό	Πάρκο:	
http://www.callisto.gr/pindos.php.

Pindos	Grevena:	
http://www.pindoslife.gr/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=1&Itemid=20&lang=el.

Εξερευνώντας	το	βιότοπο	της	αρκούδας:	
http://www.pindoslife.gr/images/stories/Viotopos-Loader.swf. 

Εθνικό	Πάρκο	Βόρειας	Πίνδου:	
http://www.pindosnationalpark.gr/.

Προστατευόμενες	περιοχές	στην	Ελλάδα:
http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html. 

Η	καλύτερη	προστασία	είναι	η	πρόληψη:	
http://www.callisto.gr/entypa.php. 

Η	πανίδα	των	ελληνικών	δασών:	
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/dasos/b10/fauna.htm.

Ελληνικά	είδη	άγριας	πανίδας	και	αυτοφυούς	χλωρίδας	της	
Διεθνούς	Σύμβασης	CITES:	
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=596&language=en-US. 

Τα	θηλαστικά	της	Ελλάδας,	Η	αλεπού:	
http://www.panida.gr/site/2011/03/15/θηλαστικά-της-ελλάδας/.
 
Αρκούδα,	η	άλλη	διάσταση	του	δάσους:	
http://www.callisto.gr/arkouda.php. 

Λύκος	ζει	ανάμεσα	μας:
http://www.callisto.gr/lykos.php.

Επιτροπή	Προστασίας	Σέιχ	Σου,	Η	πανίδα	του	δάσους:
http://forestsos.wordpress.com/τα-είδη-που-συναντιται-στο-σέιχ-σου/
πανίδα-του-δάσους/

Επιτροπή	Προστασίας	Σέιχ	Σου,	Η	χλωρίδα	του	δάσους:	
http://forestsos.wordpress.com/τα-είδη-που-συναντιώνται-στο-σέιχ-
σου/χλωρίδα-του-δάσους/

Προστασία	και	αναβάθμιση	του	περιαστικού	δάσους	Θεσσα-
λονίκης:	http://www.seihsou.gr/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=16&Itemid=32.

Ελληνικά	είδη	άγριας	πανίδας	και	αυτοφυούς	χλωρίδας	
της	Διεθνούς	Σύμβασης	CITES: http://www.ypeka.gr/Default.
aspx?tabid=596&language=en-US. 

Κείμενα:	
Έφη Γελαστοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Επιμέλεια	Υλικού:	
Ηλιάνα Μπουσιάκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας-ΚΑΛΛΙΣΤΩ και Θάνος Τράγος-Βιολόγος 
και Μέλος Ομάδας Πεδίου ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Φωτογραφίες:	
Μαρία Ρακκά, Παναγιώτης Μπερετζίκης και Έφη Γελαστοπούλου



Σημειώσεις



Μητροπόλεως 123, Τ.Κ.: 546 21, Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310252530, Fax: 2310272190, info@callisto.gr, 

www.callisto.gr

Λίγα λόγια για τους χορηγούς μας 
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE υποστηρίζουν τις δράσεις περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, υιοθετώντας τα σχέδια της οργάνω-
σης για την υλοποίηση εκαιπδευτικών δραστηριοτήτων που σκοπό 
έχουν να γνωρίσουν τα παιδιά τα δάσος, αλλά και τα είδη χλωρίδας 
και πανίδας που αυτό φιλοξενεί.

www.callisto.gr


