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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αφορά µια πρόταση αξιοποίησης και εφαρµογής µιας µεθόδου και 

τεχνικής πληθυσµιακής παρακολούθησης σε Προγράµµατα Π.Ε. Η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των πληθυσµών και συγκεκριµένα για την 

παρακολούθηση του πληθυσµού του ενδηµικού φυτού της Πελοποννήσου Globularia 

stygia που απαντάται και στον Χελµό και είναι ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας, 

θεωρούµενο από το Red Data Book ως τρωτό. 
Η µέθοδος συνίσταται στην παρατήρηση, καταµέτρηση και καταγραφή σε συγκεκριµένες 

σταθερές επιφάνειες, του ενδηµικού αυτού φυτού στον Χελµό και στην σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µε προηγούµενες διαθέσιµες µετρήσεις. 

Η χρήση αυτής της τεχνικής µε απλό, βιωµατικό και παιγνιώδη τρόπο σε συνδυασµό 

και µε παράλληλες µεθόδους της Π.Ε. δίνει την ευκαιρία στην Περιβαλλοντική Οµάδα 

να συναντήσει τις έννοιες της Βιοποικιλότητας και της προστασίας της, την εξαιρετική 

σηµασία των ενδηµικών ειδών και της ανάγκης διατήρησής τους, τα προβλήµατα και τις 

πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήµατα στις Π.Π. τις αιτίες που κινδυνεύουν µε 

εξαφάνιση ενδηµικά είδη, τις πιθανές προτάσεις για την σωτηρία τους και τις λύσεις 

που έχουν δοθεί έως τώρα. Οι µαθητές θα γνωρίσουν το πλαίσιο προστασίας που 

υφίσταται στις προστατευόµενες περιοχές, την έννοια και τους τρόπους της  αειφόρου 

διαχείρισης καθώς επίσης και τον ρόλο των Φορέων ∆ιαχείρισης που 

δραστηριοποιούνται στις προστατευόµενες περιοχές.   

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Βιοποικιλότητα, Προστασία, ∆ιαχείριση, ∆ιαχρονική 

Παρακολούθηση Πληθυσµών, Ενδηµικά, Προστατευόµενες περιοχές, Φορείς 

∆ιαχείρισης, Globularia stygia. 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η σηµασία της προστασίας των φυσικών πόρων µέσα από την προστασία της 

Βιοποικιλότητας είναι γνωστή. Η αξιοποίηση τεχνικών και µεθόδων που 

χρησιµοποιούνται από την επιστηµονική έρευνα για την µελέτη ενδηµικών 

πληθυσµών που βρίσκονται σε κίνδυνο µπορεί να χρησιµοποιηθεί προσαρµοσµένη 

κατάλληλα σε προγράµµατα Π.Ε.  

Στόχος της εργασίας αυτής είναι διατύπωση µιας πρότασης για τον σχεδιασµό και 

την υλοποίηση προγραµµάτων για να είναι δυνατή  η εξοικείωση των µαθητών µε τις 

έννοιες της βιοποικιλότητας, της προστασίας, της αειφόρου διαχείρισης, της 
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σηµασίας και του ρόλου των ενδηµικών και σπανίων φυτικών ειδών καθώς και την 

γνωριµία µε προστατευόµενες περιοχές και µε τους φορείς προστασίας και 

διαχείρισης. 

Η κεντρική έννοια της βιοποικιλότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντική και στην Π.Ε. 

Ο όρος βιολογική ποικιλότητα εκφράζει την ποικιλία των µορφών ζωής σε ένα 

συγκεκριµένο χώρο. Το περιεχόµενό του όρου αυτού είναι όµως πολύ πιο σύνθετο 

και αµφιλεγόµενο αφού υπάρχουν πολλά επίπεδα βιοποικιλότητας σε διάφορα 

επίπεδα οργάνωσης της ζωής. Τα τέσσερα επίπεδα οργάνωσης της βιολογικής 

ποικιλότητας είναι: α) γενετική βιοποικιλότητα, β) βιοποικιλότητα των ειδών, γ) 

βιοποικιλότητα οικοσυστηµάτων και δ) βιοποικιλότητα των τοπίων. 

Σε αυτήν την ανακοίνωση αναφερόµαστε στην προστασία της βιοποικιλότητας σε 

επίπεδο είδους χωρίς να αγνοούµε και τα άλλα υψηλότερα επίπεδα βιοποικιλότητας 

που απαιτείται προστασία. Γι αυτό και η σηµασία της έννοιας της προστασίας είναι 

πολύ σηµαντική και πρέπει να κατανοηθεί από τους µαθητές των περιβαλλοντικών 

οµάδων. 

Είναι πλήρως αποδεκτό σήµερα ότι η προστασία συγκεκριµένων ειδών που 

απειλούνται δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο µέσω της προστασίας των 

βιοτόπων τους. Αυτές οι περιοχές χαρακτηρίζονται πλέον Προστατευόµενες Περιοχές 

(Π.Π.) Οι Προστατευόµενες Περιοχές (Π.Π.) σύµφωνα µε τον ορισµό της IUCN είναι 

χερσαίες ή θαλάσσιες εκτάσεις, στις οποίες υπάρχουν αναγνωρισµένης αξίας φυσικά, 

οικολογικά ή και πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία έχει αποφασιστεί από κάποια εθνικό 

ή διεθνή κυβερνητικό φορέα ότι πρέπει να διατηρηθούν και για τις µελλοντικές 

γενιές. 

Η δυνατότητα να συµµετέχουν οι µαθητές σε µια καλά σχεδιασµένη και 

βιωµατικά προσανατολισµένη διαδικασία µελέτης παρακολούθησης ενός πληθυσµού 

ενός ενδηµικού είδους µε προϋποθέσεις τέτοιες ώστε να νοιώθουν ότι συµβάλουν 

στην έρευνα και κατανοούν και συµµετέχουν στην διαδικασία προστασίας θα τους 

βοηθήσει να εµπεδώσουν την σπουδαιότητα προστασίας και διαχείρισης ειδών και 

βιοτόπων. 

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  

1.Πεδίο Έρευνας 

Το Βουνό: Χελµός και Ύδατα Στυγός (GR32300020) 
Γενικά 

  Θέση - Περιγραφή: Ο Χελµός βρίσκεται στη Βόρεια Πελοπόννησο στο 

ανατολικό τµήµα του νοµού Αχαΐας.  Οριοθετείται από τους υδροκρίτες των ποταµών 

Βουραϊκού, Κράθη, Αροανίου και την παράλια ζώνη του ∆ιακοφτού. Οι κορυφές 

περιβάλλουν σε σχήµα πετάλου τη χαράδρα των Υδάτων της Στυγός όπου και 

σχηµατίζεται ένας εντυπωσιακός καταρράκτης 200 µέτρων. Η ψηλότερη κορυφή, η 

«Ψηλή Κορφή», βρίσκεται στην ανατολικότερη κορυφογραµµή µε ύψος 2.355 µέτρα. 

Πολύ κοντά βρίσκεται η κορυφή «Αϊτοράχη» (2.335µ.) στα δυτικά της οποίας είναι η 

κορυφή «2.315». Στη δυτική κορυφογραµµή βρίσκεται η δεύτερη σε ύψος κορυφή 

«Νεραϊδοράχη» (2.341µ.) που είναι στο βορειότερο άκρο. Βορειοδυτικά της 

Νεραϊδόραχης απλώνεται το οροπέδιο του Ξερόκαµπου. Οι δύο κύριες 

κορυφογραµµές συναντώνται στη θέση «Απάνω Λιθάρι», από όπου αρχίζει ο 

σχηµατισµός της Κοιλάδας των Υδάτων της Στυγός. 

Γεωλογία - Τοπίο: Το όρος χαρακτηρίζεται από ποικιλία γεωλογικών 

υποστρωµάτων και εδαφικών τύπων. Οι εγκατακρηµνίσεις και η διάβρωση του 

ασβεστολιθικού υποστρώµατος έχουν συµβάλει καθοριστικά στη διαµόρφωση της 

έντονου ανάγλυφου µε απόκρηµνους ασβεστολιθικούς βράχους και σάρες Τα κύρια 
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χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου περιλαµβάνουν καλά δασωµένες πλαγιές µε 

δάση κεφαλληνιακής ελάτης και µαύρης πεύκης. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό 

του όρους είναι ο υψηλός χλωριδικός ενδηµισµός 

Χαρακτηρίζεται από ποικιλία γεωλογικών υποστρωµάτων και εδαφικών τύπων 

(ασβεστόλιθοι της γεωτεκτονικής ζώνης Ολωνού- Πίνδου, φλύσχεις, κροκαλοπαγή 

πετρώµατα). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου περιλαµβάνουν καλά δασωµένες 

πλαγιές του Μεσο- και Υπερ-Μεσογειακού ορόφου βλάστησης µε δάση 

κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) και µαύρης πεύκης (Pinus nigra ssp. 

Pallasiana), απόκρηµνους ασβεστολιθικούς βράχους, τη λίµνη Μαυρολίµνη (2.050 

m) παγετωνικής προέλευσης (είναι η µοναδική αλπική λίµνη της Πελοποννήσου) και 

την εντυπωσιακή χαράδρα της Στύγας (Ύδατα Στυγός), που πλαισιώνεται από της πιο 

σηµαντικές ορθοπλαγιές του όρους και σχετίζεται µε µια µικρή, υγρή σπηλιά και έναν 

καταρράκτη στη βάση της. Οι εγκατακρηµνίσεις και η διάβρωση του ασβεστολιθικού 

υποστρώµατος έχουν συµβάλει καθοριστικά στη διαµόρφωση του έντονου 

ανάγλυφου µε απόκρηµνους ασβεστολιθικούς βράχους και σάρες. 

 

Φυσικός Πλούτος – Οικολογική σηµασία 
Στο Χελµό σχηµατίζονται οικότοποι ανεκτίµητης οικολογικής αξίας. Υπάρχει 

παρουσία φυτικών και ζωικών ειδών µε σηµαντικό βιογεωγραφικό ενδιαφέρον και 

υψηλό ποσοστό ενδηµισµού. Το βουνό χαρακτηρίζεται «∆εξαµενή 

Βιοποικιλότητας». 

Βλάστηση: Οι παρακάτω ζώνες βλάστησης εµφανίζονται στο βουνό 

• Αλπική Ζώνη 2000 µ και άνω 

• Ζώνη ∆ασών Ελάτης και Μαυροπεύκης 900 έως 1700 µ 

•  0-300 µέτρα. 

Χλωρίδα: Έχουµε µεγάλη χλωριδική βιοποικιλότητα και υψηλή εξειδίκευση 

λόγω γεωµορφολογίας, υψοµετρικού εύρους, εναλλαγής εποχής και διαµόρφωσης 

διαφορετικών οικοσυστηµάτων. Πάνω από 1000 είδη φύονται στην περιοχή που 

χαρακτηρίζεται βοτανικός παράδεισος. Υπάρχουν 27 ενδηµικά είδη της 

Πελοποννήσου και 90 της Ελλάδος. Τέτοια είναι το Bolanthus chelmicus, Seseli 

aroanicum και η Viola chelmea. 

 Υπάρχουν ακόµη πέντε ενδηµικά που φύονται σε παγκόσµια κλίµακα µόνο στον 

Χελµό και είναι τα Alchelmilla aroanica, Corydalis blanca subsp. Oxelmannii, 

Lonicera alpigena subsp.Hellenica, Polygala subuniflora  και valeriana crinii 

subsp. Crinii. 

Ακόµη εξαιρετικής σηµασίας είναι το είδος προτεραιότητας  Globularia stygia 

αλλά και τα ενδηµικά της Πελοποννήσου Asperoula arcandiensis, Festuca stygia, 

Dianthus mercurii, Gallium cylleneum, Hieracium leucocomum. 

 Επίσης φύονται και πολλά φαρµακευτικά φυτά όπως το τσάι siderites clandestine, 

to το φασκόµηλο Salvia officinalis και η µέντα Menta longifolia.  

 Πανίδα: Περιλαµβάνει σηµαντικό αριθµό εντόµων, αµφιβίων, ερπετών πουλιών 

και θηλαστικών. Οι µπλε πεταλούδες Agrodiaetus Iphigenia, Turanana panagaea 

ζουν στις ψηλές κορφές του Χελµού ενώ σπάνιες στην Ελλάδα είναι και οι Calimorha 

quantripunctaria, και Thersamonia thetis. 

 Ο ενδηµισµός πλην των λεπιδόπτερων που αναφέρθηκαν αφορά κολεόπτερα , 

ορθόπτερα και χερσαία ασπόνδυλα όπως γαστερόποδα και ισόποδα. Στον ποταµό 

αροάνιο απαντούν η πέστροφα και ο χαµοσούρτης (Salmo macrostigma, Barbus 

peloponnesius) αµφίβια (9 είδη) όπως ο τρίτωνας Triturus alpestris.  
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 Στα ερπετά 24 είδη µε φίδια (Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla), οι 

νεροχελώνες Emys orbicularis, Mauremys rivulata,οι χερσαίες χελώνες Testudo 

marginata, Testudo hermanii που προστατεύονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία. 

 Στα πτηνά έχουµε 21 είδη ηµερόβιων αρπακτικών που ξεχωρίζουν ο χρυσαετός 

Aquila chrysaetus, το βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus το ξεφτέρι Accipiter nisus ο 

χουχουριστής Strix aluco.Ακόµη ο µαύρος δρυοκολάπτης (Dryocopus martius), ο 

χιονόστρουφος Montifringilla nivalis  και η χιονάδα Eremorhila alpestris. 

 Από θηλαστικά χρήζουν προστασίας η βίδρα Lutra lutra, και οι νυχτερίδες 

Miniopterus sehreibasi, Myotis myotis, Myotis blythii, Rhinolophus blasii, 

Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus ferrumequinum.  

Απειλές του Οικοσυστήµατος: Άναρχη δόµηση, υπερβόσκηση, λαθροθηρία, 

παράνοµη υλοτοµία, παράνοµη συλλογή σπάνιων ειδών της χλωρίδας και 

πανίδας(πεταλούδες)κ.λ.π. 

Περιβαλλοντικά προβλήµατα από ανθρωπογενείς επιδράσεις 

• Μείωση του βιολογικού πλούτου εξ αιτίας της εντατικοποίησης των 

ανθρωπίνων δραστηριοτήτων 

• Υποβάθµιση της βλάστησης και  διάβρωση του εδάφους από την 

υπερβόσκηση στα αλπικά λιβάδια 

• Παράνοµη και εντατική συλλογή σπάνιων και ενδηµικών ειδών 

χλωρίδας και πανίδας για εµπορική εκµετάλλευση.  

• Καταστροφή των δασών από την παράνοµη υλοτοµία  

• Η αντικατάσταση οικολογικά ευαίσθητων ειδών µε άλλα 

ανθεκτικότερα 

• Η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

• Η επέκταση του ορεινού δικτύου 

• Το κυνήγι 

Πολιτισµικά Στοιχεία: Τα Καλάβρυτα, ο τόπος Θυσίας, το Μέγα Σπήλαιο, η Μονή 

Αγίας Λαύρας, ο Πλάτανος της Αγίας Λαύρας, ο Οδοντωτός, η πηγή της Γκόλφως, το 

Αστεροσκοπείο και το Χιονοδροµικό κέντρο του Χελµού. 
 

2. Υλικό Έρευνας  

Το Φυτό: Globularia stygia (Orph. Ex Boiss.1859) 
 Η Globularia stygia Orph. Et Boiss., Diagn. Pl.  Orient. Ser. 2, 4: 60 (1859) 

Βρίσκεται στην λίστα του red data  book και χαρακτηρίζεται ως τρωτό. 

Ανακαλύφθηκε το 1852 από τον έλληνα βοτανολόγο Θ Ορφανίδη και περιγράφθηκε 

από τον Boisser το 1859. Οι πληθυσµοί του είναι µικροί και όχι εύκολα προσιτοί. 

Σήµερα παρόλο που δεν απειλείται άµεσα από εξαφάνιση, απαιτείται να µελετηθεί 

και να παρακολουθηθούν οι πληθυσµοί του στις περιοχές που φύεται.  

 Είναι φυτό πολυετές, µε βλαστούς ξυλώδεις και απλωτούς, φύλλα πολύ µικρά και 

κεφάλια µε πολύ κοντό µίσχο. Σχηµατίζει θυσάνους, είναι ελάχιστα ξυλώδες µε 

λεπτούς και µερικώς υπόγειους µίσχους. Τα φύλλα του είναι λογχοειδή 5-15 Χ 3-10 

mm µε µίσχο 2-7 mm.  

 Σχηµατίζει µικρούς θυσάνους  σε πετρώδη εδάφη και σχισµές βράχων και 

διασπείρεται. Φαίνεται να προτιµάς σκιερά µέρη µε υγρή ατµόσφαιρα σε εδάφη µε  

Pinus και Abies καθώς επίσης σε ανοιχτά µέρη και σκιερά φαράγγια σε υψόµετρα 

µεταξύ 1150-2300 m. Ανθίζει µεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου. 
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Ο χρωµοσωµικός αριθµός του είναι 2η=16. Ενδηµεί στον Χελµό, στην Κυλλήνη και 

στον Ταΰγετος.. Η κλασική τοποθεσία του, η κοιλάδα της Στυγός πρέπει να 

προστατευθεί για την υψηλή βοτανική  και αισθητική της αξία. Στον Χελµό φύονται 

µαζί µε την G. stygia και άλλα είδη όπως Valeriana crinii subsp. Crinii, Arnebia 

densiflora, Alchemilla aroanica, Teucrium aroanicum κλπ. 

 

 Είναι ιδιαίτερη ανάγκη να µελετηθούν οι πληθυσµοί της G. stygia στις 

περιοχές που ενδηµεί και µέρος αυτής της εργασίας υλοποιούµε σε συνεργασία 

µε το Πανεπιστήµιο της Πάτρας. 

Στην Ελλάδα φύονται 4 είδη του γένους Globularia.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

∆ιαχρονική Μελέτη Παρακολούθησης Πληθυσµού  µε ∆ειγµατοληπτικές 

Επιφάνειες (Biomonitoring) 
 Για να µελετήσουµε τον µεταβολή ή την σταθερότητα του πληθυσµού ενός είδους 

σε µια περιοχή και κατά πόσο αυτός ο πληθυσµός είναι βιώσιµος µελετούµε σε 

συγκεκριµένες επιφάνειες που έχουµε επιλέξει στο έδαφος τους αριθµούς των ατόµων 

σε διάστηµα λίγων ετών. Στόχος είναι να εκτιµήσουµε τον MVP (Minimum Viable 

Population) που αποτελεί τον µικρότερο δυνατό µέγεθος πληθυσµού µε το οποίο 

µπορεί έχει υψηλή πιθανότητα να είναι βιώσιµος ένας πληθυσµός στην φύση χωρίς 

να αντιµετωπίζει τον κίνδυνο εξαφάνισης από περιβαλλοντικούς, δηµογραφικούς ή 

γενετικούς λόγους. 

 Ο MVP έχει εφαρµογή σε διαχειριστικά προγράµµατα προστασίας απειλούµενων 

ειδών, καθώς επίσης και σε εκτιµήσεις για τις ανάγκες, τις δυνατότητες και την 

δυναµική ανάπτυξης ενός πληθυσµού σε µια περιοχή. 

 Ο MVP υπολογίζεται µε µαθηµατικές τεχνικές κυρίως µε την µέθοδο PVA 

(population viability analysis) σε µοντέλα µε υπολογιστές. Με τον τρόπο αυτό 

µπορούν να προβληθούν µαθηµατικά οι ενδεχόµενες µελλοντικές µεταβολές ενός 

πληθυσµού κάτω από συγκεκριµένες πιέσεις και η πιθανότητα επιβίωσης η 

εξαφάνισης του στο µέλλον. Μεγάλο µέγεθος πληθυσµού σηµαίνει ότι ακόµη και µια 

σηµαντική µείωση λόγω κάποιας καταστροφής ή άλλου αιτίου δεν θα οδηγήσει σε 

εξαφάνιση τον πληθυσµό αλλά θα είναι δυνατή η ανάκαµψή του. Μικρό µέγεθος 

πληθυσµού µπορεί να σηµαίνει και εξαφάνιση σε πιθανή µελλοντική περιβαλλοντική 

πίεση ή κρίση, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση του. 

 Καθοριστικά για αυτό τον αριθµό είναι τα κριτήρια που έχουν ορισθεί από την 

IUCN Red list (version 6.2 ∆εκέµβριος 2006 ) που καθορίζουν κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις ένα είδος θεωρείται απειλούµενο. 

 

Μέθοδος µελέτης παρακολούθησης ενός πληθυσµού µε δειγµατοληπτικές 

επιφάνειες: Επιλέγονται συγκεκριµένες περιοχές (περίπου πέντε) και δηµιουργούνται 

επιφάνειες µελέτης µε τον εξής τρόπο: µε τέσσερα ειδικά πασαλάκια και σπάγγο 

σχηµατίζουµε στο έδαφος τετράγωνο πλευράς 5 µέτρων και ανά µέτρο οριζόντια και 

κάθετα δηµιουργούµε τετράγωνα µε σπάγκο ούτως ώστε να έχουµε µια συνολική 

επιφάνεια 25 τετραγωνικών µέτρων διαιρεµένη ανά τετραγωνικό µέτρο µε τον 

σπάγκο. 
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Ακολούθως µετρώνται, καταγράφονται και αποτυπώνονται οι αριθµοί του είδους που 

βρίσκονται σε κάθε τετραγωνικό της επιφάνειας. Επίσης καταγράφονται τα άλλα είδη 

που είναι µέσα στην επιφάνεια, το είδος του εδάφους, οι συνθήκες κλπ. Οι µετρήσεις 

στην επιφάνεια επαναλαµβάνονται για καθορισµένα χρονικά διαστήµατα κάθε 

βλαστητική περίοδο  π.χ. ανά έτος για να υπάρχει πλήρης εικόνα του αριθµού και των 

µεταβολών ενός πληθυσµού. Μια πολύ συνοπτική και ενδεικτική αναφορά των 

ενεργειών δίνεται παρακάτω: 

Πότε ξεκίνησε η παρακολούθηση (monitoring), Χρονική διάρκεια της 

παρακολούθησης. 

Κάθε πότε κάνουµε παρατηρήσεις. Αριθµός ατόµων / πληθυσµό. ∆ιάταξη στο χώρο 

των ατόµων που ανθοφορούν. ∆υναµική πληθυσµών. Αν υπάρχουν άλλα ‘ευαίσθητα 

είδη’ (sensitive species) (ενδηµικά ή σηµαντικά είδη) στην περιοχή παρακολούθησης. 

Εάν παρατηρείται θήρευση ταξιανθιών. Εάν παρατηρούνται ταξιανθίες µολυσµένες 

µε µύκητες. 

Καρποφορία (περίοδος – έναρξη – κορυφή). Καρπός - αριθµός σπερµάτων ανά 

καρπό. Βιότοπος. Τύπος οικότοπου. Υψόµετρο. Έδαφος. Υπόστρωµα. Έκθεση. 

Κλίση. Κλίµα (µέση χειµερινή και µέση θερινή θερµοκρασία). Αν παρουσιάζουν οι 

κλιµατολογικές συνθήκες διαφορές κατά τη διάρκεια του προγράµµατος 

παρακολούθησης. Ύψος βροχής και µέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή. 

Απαιτήσεις σε φως. Συνοδά είδη. Απειλές (άµεσες, έµµεσες, πιθανές) για το ίδιο το 

είδος ή τον βιότοπο αυτού, και επιδράσεις αυτών στον πληθυσµό. Φυτοπαθολογία 

(κινδυνεύει το είδος π.χ. από µύκητες.). Ιστορικό χρήσης γης της περιοχής. 

Μετρήσεις επί των ατόµων: 

Μετά την µαθηµατική επεξεργασία των αποτελεσµάτων και ύστερα από ορισµένα έτη 

µελέτης προκύπτουν συµπεράσµατα για την βιωσιµότητα του πληθυσµού ενός είδους 

στην περιοχή. Και από εκεί θα ξεκινήσουν οι διαχειριστικές πρακτικές και τα σχετικά 

προγράµµατα παρέµβασης και διαχείρισης για την επιβίωση του πληθυσµού στην 

συγκεκριµένη περιοχή. 

 

Οι Φορείς µε τους µπορούν να συνεργασθούν οι Περιβαλλοντικές Οµάδες 

• Πανεπιστήµιο Πατρών 
Το εργαστήριο Οικολογίας Φυτών του Τµήµατος Βιολογίας του 

Πανεπιστηµίου της Πάτρας µέσα από τα ερευνητικά και τα µεταπτυχιακά του 

προγράµµατα µελετά την οικολογία των ενδηµικών και σπανίων σε πολλούς 

βιότοπους στην Ελλάδα.  Ο συγγραφέας της παρούσης εργασίας εκπονεί 

ερευνητική εργασία σε συνεργασία µε το Τµήµα Βιολογίας και µε την 
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καθοδήγηση του καθηγητή Γρηγόρη Ιατρού  Η συγκεκριµένη µελέτη της 

διαχρονικής παρακολούθησης στενότοπων και απειλούµενων ενδηµικών 

ειδών αφορά και την παρακολούθηση του πληθυσµού της Globularia stygia 

που είναι είδος προτεραιότητας µε ιδιαίτερη οικολογική αξία.  

 

• Ο φορέας ∆ιαχείρισης Χελµού Βουραΐκού 
Η συγκέντρωση υψηλού αριθµού ελληνικών και τοπικών ενδηµικών taxa (127 

και 14 taxa αντίστοιχα), πολλά από τα οποία ανήκουν σε µία από τις 

κατηγορίες επικινδυνότητας της IUCN, επιπρόσθετα µε την παρουσία ενός 

είδους προτεραιότητας της Globularia stygia σύµφωνα µε τον κατάλογο του 

Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συµβάλλει στην ανάδειξη της 

οικολογικής αξίας του Χελµού – Βουραϊκού και της Προστασίας του µε την 

ίδρυση του Φορέα ∆ιαχείρισης Χελµού – Βουραϊκού. Ο φορέας πλην της 

προστασίας και της διαχείρισης έχει στόχο και την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και ενηµέρωση. Θα µπορούσε στο άµεσο µέλλον να αξιοποιήσει 

αυτή την µέθοδο στα προγράµµατα κατά τις επισκέψεις των σχολείων σε 

συνεργασία µε τους υπευθύνους Π.Ε. και το ΚΠΕ Κλειτορίας. 

 

• Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας 
Είναι το πρώτο ΚΠΕ που ιδρύθηκε στην χώρα και εδώ και 15 χρόνια υλοποιεί 

προγράµµατα Π.Ε. µε άξονα το τοπικό περιβάλλον ενώ βάση της φιλοσοφία 

του είναι η βιωµατική προσέγγιση των προγραµµάτων. Παρόλο που υλοποιεί 

προγράµµατα που αφορούν την χλωρίδα της περιοχής δεν έχει ακόµη 

συζητηθεί η δυνατότητα σχεδιασµού προγράµµατος µε βάση την παραπάνω 

µέθοδο. Είναι πολύ πιθανόν στο άµεσο µέλλον να υπάρξει πρόταση για 

ενσωµάτωση στα προγράµµατα του ΚΠΕ και της προσέγγισης που 

αναπτύχθηκε. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο το ΚΠΕ να έχει διαθέσιµα τα 

δεδοµένα της διαχρονικής παρακολούθησης από την έρευνα του 

Πανεπιστηµίου της Πάτρας ώστε όποιο σχολείο επισκέπτεται για πρόγραµµα 

την περιοχή και θέλει να υλοποιήσει την µέθοδο παρακολούθησης να µπορεί 

να στηριχθεί στην βοήθεια του ΚΠΕ Κλειτορίας.  

 

 

ΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Αξιοποιώντας τα παραπάνω θα προχωρήσουµε στην διατύπωση της πρότασης για 

την αξιοποίηση της διαχρονικής µελέτης των πληθυσµών της G. Stygia σε 

προγράµµατα  Π.Ε. 

 

Γιατί η Globularia; 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση η Globularia stygia επείδή θεωρείται φυτό 

προτεραιότητας για την περιοχή και περιγράφεται ως τρωτό στο Red Dara Book 

προσφέρει την ευκαιρία στους µαθητές µέσα από προγράµµατα Π. Ε. να έλθουν σε 

επαφή και µε το πεδίο Χελµό, µε το συγκεκριµένο φυτό καθώς και µε την 

µεθοδολογία της µελέτης του. Ακόµη µε την ευκαιρία που στην περιοχή 

δραστηριοποιείται ο φορέας διαχείρισης Χελµού – Βουραϊκού οι µαθητές θα έχουν 

ευκαιρία πιο οργανωµένα να γνωρίσουν την βιοποικιλότητα αλλά και την διαχείριση 

που γίνεται στην προστατευόµενη περιοχή. Η παρουσία του ΚΠΕ Κλειτορίας που θα 

µπορούσε στο µέλλον να υλοποιήσει προγράµµατα µε αντίστοιχο περιεχόµενο θα 

λειτουργούσε ενισχυτικά προς την κατεύθυνση της εµπέδωσης των εννοιών της 
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Βιοποικιλότητας, της Προστασίας, της ∆ιαχείρισης καθώς και της σηµασίας και του 

ρόλου τους στους µαθητές. 

Η πρόταση αυτή δεν έχει εφαρµοσθεί στο ΚΠΕ Κλειτορίας ούτε στον φορέα 

διαχείρισης καθώς η συγκεκριµένη επιστηµονική µελέτη που εκπονείται βρίσκεται 

ακόµη στην φάση των µετρήσεων, από το επόµενο έτος όµως θα είναι δυνατό να 

εφαρµοσθεί καθώς θα υπάρχουν αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα. 

 

Αντικείµενο: Η µελέτη της πληθυσµιακής µεταβολής ενός απειλούµενου ενδηµικού 

φυτού του Χελµού της Globularia stygia 

Σκοπός: Nα φέρει σε επαφή µαθητές µε τις έννοιες της Βιοποικιλότητας, της 

Προστασίας και της ∆ιαχείρισης καθώς και την κατανόηση της σηµασίας των 

δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για την προστασία της βιοποικιλότητας µιας 

προστατευόµενης περιοχής και των απειλούµενων ενδηµικών.  

 

Το πρόγραµµα θα λειτουργεί σαν:  

α)Αυτόνοµο πρόγραµµα Π.Ε. σε µαθητικές οµάδες ή άλλες οµάδες παιδιών ή ακόµη 

και ενηλίκων για εκπόνηση προγραµµάτων µε άξονα την Προστασία του 

Περιβάλλοντος.  

β) ως δραστηριότητας σε προγράµµατα σχολείων ή ΚΠΕ τα οποία θα έχουν άξονες 

την Προστασία, την Βιοποικιλότητα, τις προστατευόµενες περιοχές, τον 

οικοτουρισµό, τα απειλούµενα είδη, την χλωρίδα κλπ 

γ) ως δραστηριότητα σε προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών σε ΚΠΕ στην 

Π.Ε. µε αξιοποίηση µεθοδολογιών όπως Μελέτη Πεδίου ή Περιβαλλοντικό 

Μονοπάτι 

 

Γενικοί Στόχοι:  

1. Η εισαγωγή στις έννοιες της Βιοποικιλότητας, της Προστασίας, και της 

∆ιαχείρισης και η κατανόηση της σηµασίας τους. 

2. Η κατανόηση της σηµασίας της προστασίας και διαχείρισης των 

απειλούµενων ειδών, και των προστατευόµενων περιοχών.  

3. Η επαφή των µαθητών µε τους φορείς ∆ιαχείρισης.  

4. Η άµεση επαφή των µαθητών µε ενδηµικά και απειλούµενα είδη.  

5. Η ανάπτυξη µιας ορθής περιβαλλοντικά στάσης απέναντι στις περιοχές που 

χρήζουν προστασίας και ορθής διαχείρισης.  

 

Ειδικοί Στόχοι:  

1. Η κατανόηση από τους µαθητές της σηµασίας και της αξίας των ενδηµικών   

       ειδών.  

2. Η εκτίµηση της ανάγκης προστασίας των απειλούµενων ειδών. 

3. Η εξοικείωση µε το φυσικό περιβάλλον των προστατευόµενων περιοχών   

       και η ανάπτυξη ικανότητας να προσεγγίζουν µε ασφάλεια και γνώση πεδία  

       ορεινών περιοχών.  

4.  Η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η χρήση χάρτη, πυξίδας, αλτιµέτρου, GPS, η  

       δηµιουργία επιφανειών µελέτης, η σωστή καταµέτρηση και αποτύπωση των  

       φυτικών οργανισµών.  

5. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην µελέτη και αναγνώριση των προς µελέτη  

       απειλούµενων ενδηµικών ειδών όπως η χρήση κλείδας αναγνώρισης. 

6. Η εξοικείωση µε την επιστηµονική µεθοδολογία διαχρονικής  

             παρακολούθησης πληθυσµών µε την  παρατήρηση και καταµέτρηση των  

       ατόµων στις επιφάνειες µελέτης καθώς και µε την σύγκριση και       
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       διασταύρωση των στοιχείων µε προηγούµενες καταγραφές και η επαφή και  

       εξοικείωση µε βάσεις δεδοµένων. 

7. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και άσκηση της παρατηρητικότητας µε την  

      διασύνδεση των περιβαλλοντικών πιέσεων των απειλούµενων ειδών µε την  

      προστασία και διαχείριση 

8. Η ανάπτυξη της οµαδοσυνεργατικότητας,, της κατανοµής ρόλων, και της  

      συλλογικότητας στην λήψη αποφάσεων.   

9. Η κατανόηση της σηµασίας του ενηµερωµένου και ενεργού πολίτη καθώς  

       και των δράσεων και των πρωτοβουλιών που µπορεί να αναλάβει. 

 

Υλικά:  

1. Μια ή περισσότερες  έτοιµες επιφάνειες φυτικής κάλυψης 5Χ5 m,  

2. Όργανα µετρήσεων και καταγραφής όπως αλτίµετρα, θερµόµετρα, GPS,  

      φωτογραφικές µηχανές, πυξίδες, χάρτες κ.λ.π. 

3. ∆εδοµένα από προηγούµενες µετρήσεις της ίδιας ή άλλων οµάδων η από  

      επίσηµες µετρήσεις του Φ.∆.Π.Π, , του ΚΠΕ, ή του Πανεπιστηµίου. 

4. Φωτογραφικό υλικό από τα απειλούµενα ενδηµικά για µελέτη και επίδειξη   

       στις συναντήσεις της οµάδας στο σχολείο ή στο ΚΠΕ 

5. Απλές κλείδες για αναγνώριση και ταυτοποίηση των συγκεκριµένων  

      φυτικών οργανισµών στο πεδίο ή στο εργαστήριο του ΚΠΕ ή του Φορέα. 

6. Φύλλα εργασίας ή φυλλάδια οδηγιών 

 

Σύντοµη Περιγραφή Σταδίων του Προγράµµατος. ∆ιαδικασία και 

δραστηριότητες 

Στην τάξη, στο ΚΠΕ ή στον Φορέα ∆ιαχείρισης 

1. Γνωριµία και συγκρότηση Οµάδας, παιχνίδια γνωριµίας – επικοινωνίας 

2. Ολιγόλεπτη παρουσίαση µε διαφάνειες του Χελµού και του φυσικού του 

πλούτου καθώς και µικρή περιγραφή των προστατευόµενων περιοχών του. 

Συζήτηση. 

3. Οι µαθητές αναζητούν στοιχεία και υλικό µε καθοδήγηση µέσα από 

δηµοσιεύσεις ή ιστοσελίδας όπως π.χ. του Φ.∆. Χελµού – Βουραϊκού για το 

πεδίο που θα επισκεφθούν και καταγράφουν τα απαραίτητα οικολογικά 

στοιχεία που αφορούν τα απειλούµενα ενδηµικά της περιοχής καθώς και 

στοιχεία για το φυτό προτεραιότητας την Globularia stygia. 

2. Έρχονται σε επαφή αρχικά µε την βιοποικιλότητα της περιοχής του Χελµού 

µέσα από διάφορες φωτογραφίες των φυτικών και ζωικών ειδών που τους 

παρέχονται από την βιβλιογραφία. 

3. ∆ιαπιστώνουν την εξαιρετικά µεγάλη ποικιλία σε είδη του συγκεκριµένου 

βουνού. Χωριζόµενα σε οµάδες καταγράφουν τα είδη και καθοδηγούνται στο 

συµπέρασµα της µεγάλης βιολογικής ποικιλότητας σε επίπεδο ειδών στην 

περιοχή. 

4. Εξοικειώνονται µε την χρήση κλείδας, την µελέτη του χάρτη και τον 

προσανατολισµό καθώς και µε την χρήση οργάνων όπως πυξίδες, αλτίµετρα, 

GPS κλπ. Αυτό γίνεται µε παιγνιώδη τρόπο µε ασκήσεις – παιχνίδια 

προσανατολισµού κλπ. 

Μελέτη περίπτωσης 

1. Παρατηρούν φωτογραφίες και µελετούν το σχετικό µε την Globularia stygia 

υλικό (π.χ. µορφολογία, βιότοποι, ανθοφορία κλπ)  

2. Αναζητούν στοιχεία και ενηµερώνονται για την υψηλή οικολογική σηµασία 

του, την σπανιότητα του και την ανάγκη µελέτης και προστασίας του. 
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3. Ενηµερώνονται για τρόπους µελέτης του πληθυσµού του φυτού προτείνοντας 

και τα ίδια µε καταιγισµό ιδεών µεθόδους ώστε βαθµιαία και µε συζήτηση να 

οδηγηθούν στην κατανόηση της εφαρµοζόµενης µεθοδολογίας. 

 

Επίσκεψη στο πεδίο 

1. Επίσκεψη στο πεδίο – εξοικείωση µε παιχνίδια – ασκήσεις και παιχνίδια 

αισθήσεων: βιωµατική οικείωση του χώρου µε τις πέντε αισθήσεις µέσα από 

χρώµατα, ήχους, οσµές, υλικά και γεύσεις 

2. Προσανατολισµός στον χώρο. Μελέτη και αποτύπωση  θέσης σε χάρτη.  

3. Οι µαθητές µετρούν και καταγράφουν θέση, υψόµετρο, θερµοκρασία, εποχή 

και όποια άλλα στοιχεία κριθούν απαραίτητα 

4. Παρατηρούν το είδος και την υφή του εδάφους που υπάρχει στην περιοχή, τις 

κλίσεις του και συλλέγουν δείγµατα πετρωµάτων για µελέτη. 

5. Εντοπίζουν τις έτοιµες επιφάνειες µελέτης 5Χ5 στο πεδίο, τις αποτυπώνουν 

στον χάρτη και τις σχεδιάζουν σε φύλλα εργασίας. 

6. Αναγνωρίζουν το προς µελέτη φυτό(G. Stygia)  στις επιφάνειες και στην γύρω 

περιοχή  

7.  Μετρούν µε προσοχή και καταγράφουν τον αριθµό των ατόµων της G. stygia 

σε κάθε τετράγωνο χωρίς να καταπατούν τα φυτά 

8. Καταγράφουν και φωτογραφίζουν τα άλλα συνοδά είδη που υπάρχουν µέσα 

στην επιφάνεια ή και εκτός και κυριαρχούν στην περιοχή 

9. Με προσοχή και σεβασµό συλλέγουν ελάχιστα συνωδά είδη για αναγνώριση 

στο εργαστήριο ή στο σχολείο. 

10.  Επισκοπούν το πεδίου και καταγράφουν τυχόν περιβαλλοντικές πιέσεις που 

παρατηρούν στην περιοχή (π.χ. υπερβόσκηση, διάβρωση, τουριστική 

ανάπτυξη, δρόµοι, σκουπίδια κλπ) 

11. Επισκέπτονται τα πολιτισµικά µνηµεία και τα άλλα αξιόλογα τουριστικά 

αξιοθέατα της περιοχής και ενηµερώνονται για την σηµασία του τουρισµού 

στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Στο σχολικό εργαστήριο, στο εργαστήριο του ΚΠΕ ή στο Φορέα ∆ιαχείρισης 

1. Με οδηγό τις κλείδες και φωτογραφικό υλικό οι µαθητές αναγνωρίζουν τα 

φυτικά είδη που συνέλεξαν και δηµιουργούν φυτολόγια µε στοιχεία για κάθε 

φυτικό είδος. Αναζητούν στοιχεία για την σπανιότητα ή την ανάγκη 

προστασίας του κάθε φυτού που συνέλεξαν καθώς και την σηµασία του στο 

οικοσύστηµα 

2. Με βάση φυσικοχηµικές ιδιότητες (αντίδραση σε οξέα, χάραξη, ειδικό βάρος 

κλπ) πειραµατίζονται µε στοιχειώδη πρωτόκολλα για το είδος των 

πετρωµάτων της περιοχής (π.χ. ασβεστόλιθοι, πυριτόλιθοι κλπ) και τα 

αποτελέσµατα τα αποτυπώνουν στα φύλλα εργασίας. 

3. Παρατηρούν σε στερεοσκόπια την µορφολογία από δείγµα της Globularia 

stygia που συνέλεξαν γύρω από την περιοχή µελέτης 

4. Αναζητούν από βάση δεδοµένων, από το internet ή από προηγούµενες 

µετρήσεις που έχουν κάνει οι ίδιοι ή άλλες οµάδες ή από εκτυπωµένους 

καταλόγους τις προηγούµενες καταγραφές του πληθυσµού του συγκεκριµένου 

είδους στις ίδιες επιφάνειες 

5. Συγκρίνουν τους αριθµούς παρατηρώντας αν υπάρχουν µεταβολές και 

σχολιάζουν τις όποιες µεταβολές.  

6. Αναζητούν τις ενδεχόµενες αιτίες για τις µεταβολές αυτές.  

7. Προτείνουν κατάλληλα µέτρα προστασίας αν αυτό απαιτείται 
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8. ∆ιαπιστώνουν µε έρευνα στο διαθέσιµο υλικό αν υπάρχει ήδη θεσµικά 

κατοχυρωµένη προστασία της βιοποικιλότητας στην περιοχή και ποιοι φορείς 

την υλοποιούν. Ενηµερώνονται για το θεσµικό πλαίσιο προστασίας των Π.Π. 

Έτσι διαπιστώνουν την σηµασία των φορέων διαχείρισης και της κρατικής 

παρέµβασης. 

9. Ενηµερώνονται από το προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης για τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει η περιοχή, το ρόλο του Φορέα και την δράση του καθώς 

και τις λύσεις που έχουν προταθεί για την προστασία. 

10. Ενηµερώνονται για τον βαθµό που είναι δυνατό να προστατευθούν τα 

απειλούµενα είδη της περιοχής 

11. Με συζήτηση και καταιγισµό ιδεών προτείνουν τυχόν πρόσθετα µέτρα που 

πρέπει να ληφθούν και σχεδιάζουν τρόπους υλοποίησης αυτών των µέτρων. 

12. ∆ιαπιστώνουν την ανάγκη ο κάθε πολίτης µε προσωπική ευθύνη και 

συµµετοχή να συνεισφέρει στην προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας 

της περιοχής και αναζητούν τρόπους για αυτό 

13. Προτείνουν και υλοποιούν τυχόν δράσεις (ενηµερωτικές ή άλλες) που θα 

ενισχύσουν την προστασία στα απειλούµενα είδη της περιοχής. 

14. Αποτυπώνουν οργανωµένα όλο το αυτό υλικό σε µια πλήρη παρουσίαση και 

το οργανώνουν παρουσιάζοντάς το στο τέλος της σχολικής χρονιάς, καθώς 

επίσης παραδίδουν τα στοιχεία στον Φορέα ή στο ΚΠΕ µε τους οποίους και 

συνεργάσθηκαν για αξιοποίηση και από άλλες περιβαλλοντικές οµάδες σε 

µελλοντικά προγράµµατα. 

15. Αξιολογούµε το πρόγραµµα και διαπιστώνουµε την ουσιαστική αλλοίωση που 

πέτυχε η υλοποίηση του στους µαθητές της οµάδας µας. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Θα πρέπει να έχουµε την δυνατότητα να σχεδιάζουµε και να υλοποιούµε 

προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που µπορούν να φέρουν ρήξη στην 

αντίληψη για την ανάπτυξη η οποία είναι συχνά ανεπαρκής και επικίνδυνη για το 

περιβάλλον αφού δεν λαµβάνει υπόψη την ανάγκη για διατήρηση των φυσικών 

πόρων στους οποίους βασίζεται. Παρ όλο που η έννοια της αειφορικής ανάπτυξης 

εµφανίζεται παντού και αναφέρεται διαρκώς από ποικίλους φορείς και πρόσωπα δεν 

έχει κατανοηθεί πλήρως ούτε έχει αποφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στην 

αλλαγή στάσης απέναντι στο περιβάλλον. 

Θα είναι χρήσιµο λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής ολόκληρου ή µέρους 

ενός προγράµµατος Π.Ε. που να στοχεύει στην Μελέτη Περιβάλλοντος, που 

προσφέρει την δυνατότητα στους µαθητές να συναντήσουν την σηµασία της 

προστασίας και της αειφορικής διαχείρισης µέσα από την µελέτη κάποιου 

οικοσυστήµατος ή στοιχείων του. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την συµµετοχή των µαθητών σε ένα τέτοιο 

πρόγραµµα είναι αρκετά και θα αναφέρουµε µερικά: 

Η ευκαιρία για βιωµατική προσέγγιση του θέµατος και ανάδειξη και των 

συναισθηµατικών στόχων του προγράµµατος που είναι πολύτιµοι και το κάνουν 

αποτελεσµατικό και δηµοφιλές. Ιδιαίτερα ο προσανατολισµός του ΚΠΕ Κλειτορίας 

στον σχεδιασµό προγραµµάτων µε κυρίαρχη την βιωµατική προσέγγιση θα µπορούσε 

να δώσει στο πρόγραµµα αυτό µια πολύ ουσιαστική διάσταση. 

Η επαφή των µαθητών µε µια περιοχή σηµαντικής οικολογικής σηµασίας µε 

υψηλή βιοποικιλότητα και πολλά ενδηµικά είδη καθώς και ο ενθουσιασµός που θα 

νιώσουν παρατηρώντας και αναγνωρίζοντας σπάνια και ενδηµικά είδη που είναι 

απειλούµενα. 
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Η γνωριµία των µαθητών και αξιοποίηση από την περιβαλλοντική οµάδα των 

επιφανειών µελέτης και αίσθηση ότι συµµετέχουν σε µια ουσιαστική έρευνα µε 

περιεχόµενο και αξία για την προστασία του είδους που µελετούν. 

Η επαφή µε το ενηµερωτικό υλικό ήδη από την τάξη, από το ΚΠΕ ή τον Φ.∆. 

καθώς και η επίσκεψη στον φορέα διαχείρισης, στο ΚΠΕ και στους άλλους 

περιβαλλοντικούς φορείς που ασχολούνται µε την προστασία και την ενηµέρωση 

όπως το δασαρχείο, η πυροσβεστική (πράγµα που ήδη γίνεται στα προγράµµατα του 

ΚΠΕ Κλειτορίας). 

Όλα αυτά πιστεύουµε θα συµβάλουν ώστε ένα τέτοιο πρόγραµµα που θα έχει την 

αφετηρία του σε µια επιστηµονική µέθοδο ελέγχου να καταλήξει µε την κατάλληλη 

άρµοση µε τις περιβαλλοντικές µεθόδους και πρακτικές σε ένα εξαιρετικά ποιοτικό 

και σύγχρονο πρόγραµµα µε πολλαπλά οφέλη για τους µαθητές για την επίτευξη των 

στόχων της Π,Ε, 

Σε αυτήν την φάση απλά παρουσιάστηκε µια πρόταση µε στόχο την συζήτηση και 

την κριτική. Επαφίεται σε εµάς που δραστηριοποιούµαστε στην προστατευόµενη 

περιοχή αλλά και στους συναδέλφους των σχολείων που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται 

για προγράµµατα µε αντίστοιχο περιεχόµενο µαζί µε τους µαθητές τους να 

υλοποιηθεί µια τέτοια πρόταση. 
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