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1. Δημιουργήστε ελεύθερο χώρο στην τάξη ή στην αυλή και παίξτε το παιχνίδι
«Βρες κάποιον που…». 

1. Έχει ακούσει τη λέξη «υγρότοπος»

2. Έχει επισκεφθεί το δέλτα ενός ποταμού

 Το όνομα του ποταμού είναι

3. Έχει κολυμπήσει σε μια λίμνη 

 Το όνομα της λίμνης είναι 

4. Γνωρίζει το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

5. Μπορεί να ονομάσει ένα ζώο του Εθνικού Πάρκου 

 Το όνομα του ζώου είναι

6. Ξέρει δύο ποταμούς του Εθνικού Πάρκου 

 Οι ποταμοί είναι 

7. Γνωρίζει τον 8ο άθλο του Ηρακλή 

 Ο τίτλος του είναι

Ποταμοί, λίμνες και πολλές λιμνοθάλασσες. 
Ένα Εθνικό Πάρκο

1
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2. Παρατήρησε προσεκτικά τον χάρτη του Εθνικού Πάρκου και γράψε:

- Σε ποιους νομούς ανήκει;

...............................................................

...............................................................

...............................................................
- Ποιοι είναι οι κύριοι οικισμοί που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Πάρκο και στη γύρω περιοχή του;

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
- Συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί:

Ποταμοί, λίμνες και πολλές λιμνοθάλασσες. Ένα Εθνικό Πάρκο
1

Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ποταμοί

Λίμνες

Λιμνοθάλασσες
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Ποταμοί, λίμνες και πολλές λιμνοθάλασσες. Ένα Εθνικό Πάρκο
1

3. Μπορείς να σκεφθείς γιατί το Εθνικό Πάρκο είναι σημαντικό για την Ελλάδα; Για να 
βοηθηθείς, μπορείς να περιηγηθείς στην κινητή έκθεση για τη ζωή στο Εθνικό Πάρκο ή
και να παρακολουθήσεις τις σχετικές παρουσιάσεις.

Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι σημαντικό γιατί .........
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................



Η ποιότητα του νερού του ποταμού  ...................  

 

  Όνομα ποταμού    Πηγάζει…  Εκβάλλει…

1. Ποιοι είναι οι ποταμοί στο Εθνικό Πάρκο, από πού πηγάζουν και πού εκβάλλουν; Συμπλήρωσε 
τον πίνακα που ακολουθεί:

2. Συγκέντρωσε με την ομάδα σου στοιχεία για το νερό του ποταμού που επιλέξατε να 
επισκεφθείτε. Εξετάστε την ποιότητά του:

Από πού ’σαι ποταμάκι;2

Είναι διαυγές;  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΟΣΜΗ        ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ  ΑΟΣΜΟ

ΠΑΓΩΜΕΝΟ    ΔΡΟΣΕΡΟ  ΖΕΣΤΟ

Με τις αισθήσεις 
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Από πού ’σαι ποταμάκι;
2

3. Ανακάλυψε πόσο καθαρός είναι ο ποταμός με βάση τους οργανισμούς που ζουν σε αυτόν. 
Με την ομάδα σου, επιλέξτε τη θέση από όπου θέλετε να πάρετε δείγμα. Ανακατέψτε τον 
βυθό με ένα ξύλο και σύρετε την απόχη σας για ένα μέτρο αντίθετα με τη φορά του νερού. 
Συλλέξτε το δείγμα και αδειάστε το σε ένα πλαστικό δοχείο. Ξεχωρίστε τους οργανισμούς 
που παγιδεύτηκαν στην απόχη και ταξινομήστε τους στην παγοθήκη. Χρησιμοποιήστε 
μεγεθυντικό φακό και με βοηθό τον Οδηγό Αναγνώρισης, προσδιορίστε τους οργανισμούς 
που συλλέξατε. Με βάση τον πίνακα των οργανισμών που υποδηλώνουν τον βαθμό 
ρύπανσης του νερού, αξιολογήστε την ποιότητά του και γράψτε τις παρατηρήσεις σας. 
Παρουσιάστε τα αποτελέσματα στην τάξη.

Η ποιότητα του νερού του ποταμού ..............................

Κάνοντας μετρήσεις

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΟΣΜΗ        ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ  ΑΟΣΜΟ



Από πού ’σαι ποταμάκι;
2

Οδηγός αναγνώρισης οργανισμών που ζουν στο νερό (α)
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Νύμφη εφημερόπτερου
Μέγιστο μήκος: 16 χιλιοστά. Έχει τρεις μακριές και λεπτές ουρές.

Νύμφη πλεκόπτερου
Μέγιστο μήκος: 30 χιλιοστά. Έχει δύο μακριές και λεπτές ουρές.

Προνύμφη τριχόπτερων με θήκη και χωρίς θήκη
Ζουν σε μια θήκη από άμμο, πετρούλες κλαδάκια ή κομμάτια φύλλων.

Σέρνονται κουβαλώντας τη θήκη.

χωρίς θήκη
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Από πού ’σαι ποταμάκι;
2

Οδηγός αναγνώρισης οργανισμών που ζουν στο νερό (β)

Σκουλήκια
Μοιάζουν με τα σκουλήκια που ζουν στη στεριά. 

Κωπηλάτες
Μέγιστο μήκος: 38 χιλιοστά. 

Καρκινοειδή: αμφίποδο και ισόποδο 

Σαλιγκάρια και δίθυρα

νηματώδης

ενήλικο άτομο

προνύμφη

ισόποδο 

δίθυρο/πεταλίδασαλιγκάρια

 αμφίποδο

Γαριδάκι του γλυκού νερού
Μέγιστο μήκος: 20 χιλιοστά.

Κολυμπάει πλάγια, πολύ γρήγορα.

Ψείρα του γλυκού νερού
Μέγιστο μήκος: 12 χιλιοστά.

Σέρνεται στον βυθό.

σκουλήκι του γλυκού νερού



Από πού ’σαι ποταμάκι;
2

9   Περιβαλλοντική βαλίτσα «Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»    ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

νύμφη εφήμερου

νύμφη πλεκόπτερου

ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

νύμφη τριχόπτερου
χωρίς θήκη

νύμφη τριχόπτερου σε θήκη

αμφίποδο

ΛΙΓΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

νερόψυλλος

ΠΟΛΥ ΡΥΠΑΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

νηματώδης

σκουλήκι του γλυκού νερού
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Σκλήθρο
Μελιός
Σφενδάμι
Καραγάτσι
Πλάτανος
Λευκή λεύκη
Λευκή ιτιά

Νούφαρο
Δρυς
 Ίριδα
Εύθραυστη ιτιά
Κουφοξυλιά
Γκορτσιά
Αρμυρίκι

Κράταιγος
Λυγαριά
Κισσός
Λυκίσκος
Αγριόκλημα
Μαύρη λεύκη
Δασοτριανταφυλλιά

Αγράμπελη
Βάτος
Αγριοκάλαμο
Νεροκάστανο

1. Είκοσι πέντε φυτά του παραποτάμιου δάσους αναζητούνται! Μπορείς να τα βρεις;

Ένα κοτζάμ ...δάσος!3
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2. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί:

Γνωστό άλλοτε ως Μέγα Δάσος (Κοτζά Ορμάν), το παραποτάμιο δάσος του Νέστου ήταν 
έως τις αρχές του 20ου αιώνα ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Η έκτασή του άγγιζε τα 
120.000 στέμματα και καταλάμβανε σχεδόν το 1/4 της συνολικής έκτασης του Δέλτα Νέστου.

Στην πορεία του χρόνου το παραποτάμιο δάσος εκχερσώθηκε, περιορίσθηκε σε μια στενή 
λωρίδα εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού και τα εδάφη του αποδόθηκαν σε καλλιέργειες.
Σήμερα, παρότι περιορίζεται σε μόλις 4.300 στρέμματα εξακολουθεί να κατέχει τα πρωτεία, 
ως το μοναδικό σε έκταση φυσικό παραποτάμιο δάσος της Ελλάδας.

Λευκές ιτιές, εύθραυστες ιτιές, λευκές λεύκες, μαύρες λεύκες, σκλήθρα και αναρριχόμενα φυτά 
(π.χ. κισσός, αγριόκλημα, αγράμπελη, λυκίσκος) που σχηματίζουν στοές όπως στα τροπικά 
δάση, εμφανίζονται κατά μήκος της όχθης του ποταμού. Πιο μακριά από τις όχθες του ποταμού 
δημιουργούνται δάση με χνοώδη ποδισκοφόρο δρυ, φράξο, πεδινή και υψηλή φτελιά. 
Αναρριχητικά είδη εμφανίζονται και εδώ, αλλά δεν δημιουργούν στοές.

Έως πριν από λίγες δεκαετίες, στο δάσος ζούσαν θηλαστικά όπως ο λύγκας, το ζαρκάδι 
και το ελάφι. Σήμερα, ζουν ο αγριόχοιρος, το τσακάλι, η αλεπού, η αγριόγατα, το κουνάβι, η 
βίδρα, ο ασβός, η νυφίτσα κ.ά.

Εδώ, φωλιάζουν ή βρίσκουν τροφή και πολλά είδη πουλιών, όπως η αγκαθοκαλημάνα, ο 
λευκοτσικνιάς, ο κρυπτοτσικνιάς, η χουλιαρομύτα, ο κορμοράνος, η λαγγόνα, η χαλκόκοτα, 
ο θαλασσοκόρακας, η νερόκοτα, το φοινικόπτερο, ο μπούφος, η πεπλόγλαυκα, η 
γαλαζοπαπαδίτσα, ο τρυποφράχτης, η σακουλοπαπαδίτσα, ο λιβαδόκιρκος, ο τσίφτης, ο 
στικταετός, ο θαλασσαετός, ο κραυγαετός, το σπιτοκιρκίνεζο, ο φιδαετός και ο χρυσαετός. 
Χαρακτηριστικό είδος που φωλιάζει μόνο στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου είναι ο 
κολχικός φασιανός.

Στον ποταμό, στις λίμνες και στις λιμνοθάλασσες της περιοχής ζουν ψάρια όπως το γριβάδι, 
ο κέφαλος, η μπριάνα, το τσιρώνι και το γλήνι, αμφίβια όπως ο τελματοτρίτωνας, ο 
χτενοτρίτωνας και ο πηλοβάτης, καθώς και ερπετά όπως η στικτή χελώνα, η γραμμωτή 
χελώνα, η μεσογειακή χελώνα, η γραικοχελώνα, το νερόφιδο και ο λαφιάτης.

- Με την ομάδα σου φανταστείτε ότι έχετε 1.000 στρέμματα δάσους στο Δέλτα Νέστου. 
Σε ένα μεγάλο χαρτόνι σχεδιάστε το δικό σας παραποτάμιο δάσος, με ό,τι εσείς θέλετε να 
περιέχει.

- Αναρτήστε τις ζωγραφιές σας στην τάξη και συζητήστε με τους συμμαθητές σας ποια 
στοιχεία είναι απαραίτητα για να μπορεί το δάσος να διατηρηθεί στον χρόνο.

Ένα κοτζάμ ...δάσος!
3
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Ένα κοτζάμ ...δάσος!
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3. Επισκεφθείτε ένα μικρό ξέφωτο στο παραποτάμιο δάσος, χωριστείτε σε ομάδες και για λίγα 
λεπτά εξερευνήστε το.

- Εντοπίστε το γηραιότερο δένδρο και υπολογίστε την ηλικία του. Για να το κάνετε αυτό, 
μετρήστε την περίμετρο του κορμού του, σε ύψος 130 εκατοστά από το έδαφος. Μετά, 
διαιρέστε την περίμετρο με το 2,5 και ο αριθμός που θα βγει είναι περίπου η ηλικία του 
δένδρου σας. 

- Αναγνωρίστε το δένδρο σας με τη βοήθεια του Οδηγού αναγνώρισης φυτών και φτιάξτε
την ταυτότητά του. 

ΔΕΛΤΙΟ TAYTOTHTAΣ 

Σκίτσο δένδρου

............................. 
Όνομα

Αειθαλές:             Φυλλοβόλο: 

Ύψος: ....................................
Περίμετρος κορμού:.......................
Ηλικία: ..................................
Φύλλα: Βελόνες              Στενά            Πλατιά 

Κορμός: Λείος       Με σχισμές 

Καρπός: .................................
Βρύα – Λειχήνες:..........................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ TAYTOTHTAΣ 
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- Δημιούργησε το αποτύπωμα του κορμού και του φύλλου του δένδρου που επέλεξες. Για 
το αποτύπωμα του κορμού, τοποθέτησε μία κόλλα χαρτί στον φλοιό του με χαρτοταινία. Στη 
συνέχεια τρίψε το χαρτί με μια κηρομπογιά, απαλά για να μη σκιστεί το χαρτί και θα δείς το 
σχέδιο του φλοιού να εμφανίζεται. Για το φύλλο, βάψε προσεκτικά την πλευρά που έχει φλέβες 
με ένα πινέλο και νερομπογιά ή όποια άλλη μπογιά θες. Στη συνέχεια, πίεσέ το πάνω σε μια 
λευκή σελίδα και το αποτύπωμά σου είναι έτοιμο.

- Τα φύλλα είναι η πιο καλή ένδειξη γα την ταυτότητα ενός δένδρου. Ένα μεγάλο δένδρο μπορεί 
να έχει περισσότερα από 250.000 φύλλα. Τα φύλλα αλλάζουν χρώμα καθώς μεγαλώνουν. Τα 
πλατύφυλλα δένδρα έχουν φύλλα που παίρνουν πολλά χρώματα πριν πέσουν. Φτιάξε τη δική 
σου συλλογή φύλλων. Μάζεψε ολόκληρα και καθαρά φύλλα. Τοποθέτησέ τα όσο πιο ίσια γίνεται 
ανάμεσα σε φύλλα περιοδικού ή εφημερίδας. Μετέφερέ τα προσεκτικά. Στην τάξη, τοποθέτησε 
τα φύλλα ανάμεσα σε άσπρες κόλλες χαρτιού, πίεσέ τα με βαριά βιβλία και αναγνώρισέ τα με 
βάση τον Οδηγό αναγνώρισης φυτών και άλλους οδηγούς που θα βρεις στο Διαδίκτυο. Μετά 
από μια βδομάδα περίπου τα φύλλα θα είναι επίπεδα και ξερά. Κόλλησέ τα με σελοτέιπ σε 
ένα μπλοκ ζωγραφικής και γράψε μια ετικέτα για το καθένα (π.χ. όνομα δένδρου, ημερομηνία 
συλλογής, τόπος συλλογής).

- Μπορείς να φτιάξεις μια σφραγίδα με το αγαπημένο σου φύλλο. Άπλωσε πλαστελίνη ή 
διακοσμητικό πηλό μέχρι να γίνει περίπου 2 εκατοστά πάχος. Στη συνέχεια τοποθέτησε πάνω
το φύλλο σου, με τις φλέβες του να ακουμπούν στην πλαστελίνη. Πίεσέ το δυνατά και 
προσεκτικά ώστε να δημιουργήσεις το αποτύπωμά του. Απομάκρυνε το φύλλο και η σφραγίδα 
σου είναι έτοιμη.

4. Ώρα για παιχνίδι! Με τους συμμαθητές σου μαζέψτε μερικά δείγματα (π.χ. μικρά κλαδιά με 
φύλλα, λουλούδια, καρπούς) από δένδρα και θάμνους και αναγνωρίστε τα με βάση τον Οδηγό 
αναγνώρισης φυτών. Στη συνέχεια, χαράξτε μια γραμμή στο έδαφος και τοποθετήστε κατά μήκος 
της τα δείγματα που συλλέξατε. Ορίστε αρχηγό, οι υπόλοιποι χωριστείτε σε δύο ομάδες και 
σχηματίστε δύο σειρές, η μία απέναντι από την άλλη, σε απόσταση 5 μέτρων από τη γραμμή.
Η κάθε ομάδα αριθμεί τα μέλη της (π.χ. ο Γιώργος είναι το Νο1, η Άννα το Νο2 κ.λπ.). Ο αρχηγός 
στέκεται στο ύψος της γραμμής και όταν οι ομάδες είναι έτοιμες, φωνάζει το όνομα του δένδρου 
ή του θάμνου ενός δείγματος και ένα νούμερο π.χ. «Είμαι η δρυς και έχω το νούμερο 3». Τα 
παιδιά από τις δύο ομάδες που έχουν το Νο3 τρέχουν προς τη γραμμή προσπαθώντας να βρουν 
το κλαδί της δρυός. Όποιος το βρει και το αρπάξει νικά και κερδίζει δύο πόντους για την ομάδα 
του. Όταν κάποιος σηκώσει λάθος κλαδί, η ομάδα του χάνει δύο πόντους.
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Οδηγός αναγνώρισης φυτών (α)

Σκλήθρο

Σφενδάμι

Πλάτανος

Φράξος στενόφυλλος ή Μελιός

Πεδινή φτελιά ή καραγάτσι

Λευκή λεύκη
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Οδηγός αναγνώρισης φυτών (β)

Μαύρη λεύκη

Λευκή ιτιά

Κουφοξυλιά

Χνοώδης ποδισκοφόρος δρυς

Εύθραυστη ιτιά

Αρμυρίκι



ΔΗΜΟΤΙΚΟ    «Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Περιβαλλοντική βαλίτσα   16

Ένα κοτζάμ ...δάσος!
3

Οδηγός αναγνώρισης φυτών (γ)

Δασοτριανταφυλλιά

Κισσός

Αγριόκλημα

Λυγαριά

Λυκίσκος

Αγράμπελη ή χελιδονιά

Οδηγός αναγνώρισης φυτών (β)
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Οδηγός αναγνώρισης φυτών (δ)

Αγριοαχλαδιά

Τσαπουρνιά

Ίριδα

Αγριοκάλαμο

Αγριοκρανιά

Κράταιγος
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1. Στις όχθες μιας λίμνης υπάρχουν πολλά φυτά. Το καθένα από αυτά δεν φυτρώνει οπουδήποτε, 
αλλά έχει τη δική του θέση. Κόψε τις καρτέλες και κόλλησέ τις σε ένα χαρτόνι με τη σειρά που τους 
ταιριάζει.

Ζω στις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες
4

(α)

(ε)

Οδηγός αναγνώρισης φυτών (δ)
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(δ)

Ζω στις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες
4

(γ)

(β)
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Ζω στις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες
4

2. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί:

Στη Λίμνη Βιστωνίδα, εκτεταμένοι καλαμώνες, αρμυρίκια και έλη αλμυρού και γλυκού νερού 
περιβάλλουν τη βόρεια και νότια όχθη της. Καλαμώνες σχηματίζονται και στις όχθες των 
ποταμών Κόσυνθου και Κομψάτου που εκβάλλουν στη λίμνη, αλλά και παραποτάμια δάση από 
ιτιές, πλατάνια, σκλήθρα, λεύκες, φράξους και φτελιές. Μεγάλα έλη με αλοφυτική βλάστηση και 
θίνες περιβάλλουν τη Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος. Στη Λίμνη Ισμαρίδα, τα φυτά αγγίζουν τα 
220 είδη. Εκεί που εκβάλλει ο ποταμός Βοσβόζης, αναπτύσσεται ένα μικρό, αλλά σημαντικό 
και μοναδικό στην περιοχή παραλίμνιο δάσος όπου κυριαρχούν λεύκες, ιτιές, σκλήθρα και 
φτελιές. Το δάσος δίνει τη θέση του στην επιπλέουσα βλάστηση της λίμνης, με σπουδαιότερα 
είδη το νεροκάστανο και το νούφαρο. Τα ανοικτά νερά περιβάλλονται από ιδιαίτερα πυκνό 
κατά τόπους καλαμώνα, με ψαθιά και καλάμια. Στα λιβάδια γύρω από τις όχθες της λίμνης, 
φυτρώνουν βούρλα και αρμυρίκια, ενώ στην πλατιά ζώνη μεταξύ λίμνης και ακροθαλασσιάς 
κυριαρχούν οι αρμυρήθρες. Εκτάσεις με βούρλα αναπτύσσονται κοντά στις αμμώδεις εκτάσεις, 
σε χαμηλές τοποθεσίες που συχνά πλημμυρίζουν από τα νερά της βροχής, ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα.

- Με την ομάδα σου επιλέξτε μια λίμνη και αναζητήστε στο Διαδίκτυο (π.χ. ιστότοπος Φορέα 
Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας) ή και σε άλλες πηγές, περισσότερες 
πληροφορίες για τα φυτά της. Στη συνέχεια, συμπληρώστε στον πίνακα τα φυτά που ζουν 
στα διάφορα σημεία της.

Τα φυτά της λίμνης .................

Μέσα στο νερό

Στην όχθη

Πιο μακριά στη στεριά
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Ζω στις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες
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3. Χαρακτηριστική εικόνα της Λίμνης Ισμαρίδας είναι οι εκτεταμένοι καλαμώνες της. Συζήτησε 
με τους συμμαθητές σου για τη χρησιμότητά τους και γράψε την άποψη που διαμόρφωσες.

Οι καλαμώνες είναι χρήσιμοι γιατί…. .....................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
.......................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................



ΔΗΜΟΤΙΚΟ    «Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Περιβαλλοντική βαλίτσα    22

4. Και τα ζώα έχουν τη δική τους θέση, τον χώρο που ζουν, που τρέφονται, που αναπαράγονται. 
Κόψε τις κάρτες με τα ζώα και τοποθέτησέ τις στη σωστή θέση στο σχέδιο της λίμνης που 
έφτιαξες στη Δραστηριότητα 1.

5. Η Βιστωνίδα χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό για την Ελλάδα φαινόμενο. Το βόρειο 
τμήμα της έχει γλυκό νερό, καθώς δέχεται νερά από τους ποταμούς Κόσυνθο, Κομψάτο 
και Τραύο. Αντίθετα, το νότιο τμήμα της είναι υφάλμυρο, καθώς δέχεται θαλασσινό νερό 
από τη Λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν ...λίμνη τον χειμώνα 
και ...θάλασσα το καλοκαίρι, όταν το θαλασσινό νερό την κατακλύζει σχεδόν ολόκληρη. 
Συζήτησε με τους συμμαθητές σου τί θα συνέβαινε στα φυτά και τα ζώα της λίμνης αν:

α) ελαττωνόταν κατά πολύ το νερό των ποταμών που την τροφοδοτούν,
β) απόβλητα βιοτεχνιών και κατοικιών έπεφταν χωρίς επεξεργασία στα νερά της,
γ) πάγωνε για μεγάλο διάστημα τον χειμώνα.

Ζω στις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες
4
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1. Επισκεφθείτε την πλησιέστερη ακτή του Εθνικού Πάρκου και μελετήστε τα φυτά και τα ζώα της.
Για να το κάνετε αυτό: 

- Χωριστείτε σε ομάδες των πέντε ατόμων.
-  Περιηγηθείτε στην ακτή και επιλέξτε το σημείο που θέλετε να μελετήσετε.
-  Απλώστε ένα σχοινί μήκους πέντε μέτρων και στερεώστε το με μικρούς πασσάλους ανά ένα  
 μέτρο.
-  Σχεδιάστε στο σημειωματάριό σας την περιοχή που επιλέξατε.
-  Παρατηρήστε και αποτυπώστε τα φυτά που βρίσκονται σε μια λωρίδα πλάτους ενός μέτρου  
 εκατέρωθεν της γραμμής. Προσοχή, μην τα κόψετε ή τα ξεριζώσετε. Φωτογραφήστε τα και   
 φτιάξτε σκίτσα στο σημειωματάριό σας.
-  Ψάξτε για ζώα και τα ίχνη τους, χωρίς να τα πειράξετε. Καταγράψτε τα, φωτογραφήστε και  
 φτιάξτε σκίτσα στο σημειωματάριό σας.
-  Αναγνωρίστε τα φυτά και τα ζώα που καταγράψατε με τη βοήθεια των εκλαϊκευμένων   
 οδηγών αναγνώρισης του Φορέα Διαχείρισης.
- Με την επιστροφή σας στην τάξη, φτιάξτε μια αφίσα της περιοχής που μελετήσατε και   
 παρουσιάστε τη στους συμμαθητές σας.

Προτιμώ την ακτή,
μου αρέσει η αλμύρα της θάλασσας

5
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2. Αν λύσεις σωστά την ακροστοιχίδα, θα βρεις το όνομα ενός φυτού που φυτρώνει στις ακτές
του Εθνικού Πάρκου και απειλείται με εξαφάνιση.

α.  Είναι από τα πιο σπάνια είδη πάπιας στον κόσμο, έχει μπλε ράμφος και το μέτωπό της είναι λευκό.
β.  Τα σκουπίδια στις ακτές προκαλούν ................
γ. Η λίμνη αυτή λέγεται και «Μητρικού».
δ. Είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του Εθνικού Πάρκου.
ε.  Βρίσκουμε πολλά στην άμμο.
ζ. Στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου υπάρχουν δένδρα μαλακόξυλα και δένδρα ................
η.  Ο μεγαλύτερος πληθυσμός του στην Ελλάδα ζει στο Δέλτα Νέστου.
θ. Είναι ήρωας της μυθολογίας γνωστός για τη δύναμή του. Tα άγρια άλογα του βασιλιά Διομήδη
 που ζούσαν κοντά στη Λίμνη Βιστωνίδα τον προκάλεσαν να πραγματοποιήσει τον 8ο άθλο του.
ι.  Ζει με τον λευκοτσικνιά στην αποικία των ερωδιών στο Πόρτο Λάγος.
κ.  Είναι από τους μεγαλύτερους αετούς της Ευρώπης και η ουρά του είναι άσπρη.
λ. Από αυτή σχηματίζονται κυρίως οι θίνες.
μ. Αν και δύσκολα τον παρατηρεί ανθρώπου μάτι, είναι το μεγαλύτερο αιλουροειδές της Ευρώπης.
 Παλιά ζούσε στο Δέλτα Νέστου.
ν.  Οι θίνες σχηματίζονται κοντά στις ................
ξ. Τα χερσαία οικοσυστήματα σχηματίζονται στη ................
ο. Οι θίνες δεν είναι ................ αλλά μετακινούνται.
π.  Ο ποταμός Τραύος λέγεται και ................
ρ.  Δύο νεροχελώνες απαντούν στο Εθνικό Πάρκο, η γραμμωτή και η ................

α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζ.
η.
θ.
ι.
κ.
λ.
μ.
ν.
ξ.
ο.
π.
ρ.

Προτιμώ την ακτή, μου αρέσει η αλμύρα της θάλασσας
5
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1. Στο Εθνικό Πάρκο ζουν πάρα πολλά πουλιά. Θα τα βοηθήσεις να βρουν τις φωλιές τους;

Έχω φτερά και πετάω όπου ...θέλω
6

Πελαργός

Σταχτοτσικνιάς

Χρυσαετός

Σπιτοχελίδονο

Τσιχλοποταμίδα

Καλαμόκιρκος

Σακουλοπαπαδίτσα
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2. Χρωμάτισε τα ζώα που τρώνε ψάρια. Μπορείς να μαντέψεις τι τρώνε τα άλλα ζώα;

Έχω φτερά και πετάω όπου ...θέλω
6
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3. Ένωσε τις τελίτσες για να ανακαλύψεις ένα πουλί που ζει στην αποικία των ερωδιών στο 
Πόρτο Λάγος. Μπορείς να αναγνωρίσεις ποιο είναι αυτό;

Έχω φτερά και πετάω όπου ...θέλω
6
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4. Ζωγράφισε με δαχτυλομπογιές ή ξυλομπογιές δύο χαρακτηριστικά πουλιά του Εθνικού 
Πάρκου.

Έχω φτερά και πετάω όπου ...θέλω
6
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1. Λύσε τους γρίφους και ανακάλυψε κάποια από τα ζώα του Εθνικού Πάρκου:

- Τα πόδια του είναι σαν καλάμια ...................
- Η μύτη της είναι σαν κουτάλι ....................................
- Τρώει στρείδια  ...................................
- Δεν είναι νάνος, αλλά μικρή χήνα ...................................
- Αυτή η πάπια γιορτάζει τον Νοέμβριο ...................................
- Η φωλιά της είναι σαν σακούλα ...................................
- Γλιστράει σαν το ...................................
- Αυτό το ψάρι μουρμουρίζει ...................................
- Στα παραμύθια, είναι αυτός που φέρνει τα μωρά..............................
- Αυτή η πάπια ζει στους βάλτους ...................................
- Οι αετοί ζουν στα βουνά, αυτός θυμίζει θάλασσα ...........................
- Είναι ριγέ και της αρέσει να λιάζεται σε κορμούς
   δένδρων στις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες ...............................
- Είναι καταπράσινος, του αρέσουν τα ...δένδρα και αν το φιλήσεις
   δεν θα γίνει πρίγκιπας ...................................
- Αυτή η χελώνα είναι σίγουρα ελληνική ...................................
- Έτσι λέμε κάποιον που είναι έξυπνος πολύ ...................................
- Έξυπνο πουλί ο ...................................
- Μια έκφραση λεει «Είναι μάγκας, είναι ..............................
- Το όνομά της πετάει, αυτό το ψάρι όμως
   κολυμπάει στα νερά της Ισμαρίδας ...................................
- ................................... και βροντά αυτό το φίδι
- Γλάρος με μουστάκια...................................

Το όνομά μου…
δεν είναι καθόλου τυχαίο
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θηλαστικό

έντομο

ψάρι

πουλί

ερπετό

Το όνομά μου… δεν είναι καθόλου τυχαίο
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αμφίβιο

2. Μπορείς να αντιστοιχήσεις τα ζώα του Εθνικού Πάρκου στη σωστή κατηγορία;

Είδος          Είναι…

Πράσινος φρύνος
Αγκαθοκαλημάνα
Χτενοτρίτωνας
Σκαντζόχοιρος
Λαφιάτης
Κοκκινοφτέρα
Καλαμοκανάς
Μουρμουρίτσα
Αστραπόφιδο
Λαγόγυρος
Λιβελούλα
Νυχτερίδα
Τσακάλι
Χέλι
Βαλτόπαπια
Βίδρα
Γελάρτσα
Λευκοπελαργός
Κιρκινέζι
Νανόχηνα
Πηλοβάτης
Κεφαλούδι
Πεταλούδα
Τρανόσαυρα
Μπριάνα
Φοινικόπτερο
Αγριόγατα
Δενδροβάτραχος
Αβοκέτα
Γραικοχελώνα
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3. «Μάντεψε ποιος…», ώρα για παιχνίδι! Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα διαλέγει μια 
από τις κάρτες των ζώων και την καρφιτσώνει στην πλάτη ενός παιδιού της άλλης ομάδας. 
Προσοχή, το παιδί αυτό έχει γυρισμένη την πλάτη του ώστε τα μέλη της ομάδας του να μην 
μπορούν να δουν το ζώο στην πλάτη του. Το παιδί που έχει στην πλάτη του την καρτέλα του 
ζώου κάνει ερωτήσεις στην αντίπαλη ομάδα, προσπαθώντας να ανακαλύψει την ταυτότητα του 
ζώου. Στην προσπάθειά του αυτή μπορούν να τον βοηθήσουν και τα άλλα παιδιά της ομάδας 
του. Η ομάδα που θα βρει τα περισσότερα ζώα κερδίζει.

Το όνομά μου… δεν είναι καθόλου τυχαίο
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Τσακάλι 

 Λαγόγυρος

    Αγριόγατα
Νυχτερίδα

 Λύκος

 Λύγκας

    Βίδρα



Τσακάλι 

«Μάντεψε ποιος …
» 
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«Μάντεψε ποιος …»

    Τσακάλι - Παμφάγο

 Ζω σε μικρές αγέλες με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, κυρίως σε   
 ανοιχτές περιοχές με θάμνους και νερό και όχι σε πολύ πυκνά δάση.
 Μου αρέσουν τα αγριογούρουνα, αλλά και τα φρούτα.
 Τη μέρα συνήθως κρύβομαι και βγαίνω για κυνήγι το σούρουπο.
 Είμαι μεσαίου μεγέθους ζώο, λίγο μεγαλύτερο από την αλεπού.
 Είμαι ικανότατος δρομέας, αλλά και δεινός κολυμβητής. Έχω γίνει    
 συνώνυμος της ευελιξίας, της ταχύτητας και της εξυπνάδας.
 Στο Δέλτα Νέστου συντηρώ τον μεγαλύτερο πληθυσμό μου στην Ελλάδα.
 Στην ελληνική μυθολογία θεωρείται ότι ο θεός Ερμής και ο Κέρβερος   
 προέρχονταν από μένα.

Το όνομά μου… δεν είναι καθόλου τυχαίο
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    Βίδρα

«Μάντεψε ποιος …
» 
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    Βίδρα - Σαρκοφάγο

 Είμαι ζώο μοναχικό.
 Συγγενής μου είναι το κουνάβι.
 Ζω στα καθαρά νερά των λιμνών και των ποταμών αλλά
 και στις ακτές που  έχουν πρόσβαση σε γλυκό νερό για να
 καθαρίζω τη γούνα μου.
 Μου αρέσουν τα ψάρια, αλλά τρώω και βατράχια, νερόφιδα,
 καβούρια και έντομα.
 Κολυμπάω γρήγορα και χρησιμοποιώ τα πίσω πόδια μου σαν κουπιά.
 Είμαι σπάνια σε όλη την Ευρώπη και με προστατεύουν για αυτό.
 Ο πληθυσμός μου στην Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους στην   
 Ευρώπη.

«Μάντεψε ποιος …»

Το όνομά μου… δεν είναι καθόλου τυχαίο
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 Λύκος

«Μάντεψε ποιος …
» 
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«Μάντεψε ποιος …»

Το όνομά μου… δεν είναι καθόλου τυχαίο
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    Λύκος - Σαρκοφάγο

 Ζω σε αγέλες με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, κυρίως στα
 πυκνά δάση στα βουνά.
 Μετά την αρκούδα, είμαι το δεύτερο σε μέγεθος σαρκοφάγο ζώο
 στην Ευρώπη. 
 Μου αρέσουν τα ζαρκάδια, τα αγριόγιδα και τα αγριογούρουνα.
 Μπορώ να μυρίσω το θήραμά μου από απόσταση 3 χιλιομέτρων. 
 Τα σαγόνια μου είναι πολύ δυνατά για να μπορώ να αρπάζω και
 να τεμαχίζω τη λεία μου.
 Στους μύθους της Κεντρικής Ευρώπης, είμαι πανούργος, πολύ κακός
 και κυνηγώ …την Κοκκινοσκουφίτσα.
 Στους μύθους του Αισώπου δεν κυνηγώ ανθρώπους, είμαι πονηρός
 και κανείς δεν με ξεγελά.



 Λύγκας

«Μάντεψε ποιος …
» 
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    Λύγκας - Σαρκοφάγο
 Είμαι μεγάλο ζώο, το τρίτο σε μέγεθος μετά την αρκούδα και τον λύκο,
 στην Ευρώπη.

 Ζω κυρίως μόνος μου στα πυκνά δάση, αρκεί να υπάρχει φαγητό.

 Μου αρέσουν τα ζαρκάδια και τα αγριόγιδα, αλλά τρώω ελάφια και    
 αγριογούρουνα. Όταν δεν βρίσκω φαγητό, μπορώ να φαω πουλιά,
 λαγούς και τρωκτικά.

 Έχω μεγάλη ευλυγισία, πηδώ και σκαρφαλώνω στα δένδρα με μεγάλη
 ευκολία.

 Τα μάτια μου είναι κίτρινα, λίγο λοξά και τα αυτιά μου μυτερά, με
 χαρακτηριστικές μαύρες φούντες στην άκρη.

 Πριν πολλά χρόνια ζούσα κοντά στη Βιστωνίδα και το Δέλτα Νέστου.
 Σήμερα, στην Ελλάδα είμαι σπάνιος και ακριβοθώρητος.

«Μάντεψε ποιος …»

Το όνομά μου… δεν είναι καθόλου τυχαίο
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«Μάντεψε ποιος …
» 

    Αγριόγατα
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    Αγριόγατα - Σαρκοφάγο

 Μοιάζω με γάτα, αλλά είμαι μεγαλύτερη σε μέγεθος.
 Είμαι μοναχική και μου αρέσει να τριγυρνώ τη νύχτα.
 Είμαι ευέλικτη και ικανή κυνηγός. Έχω οξύτατη όραση
 και ακοή.
 Ζω στα πυκνά δάση με πλατύφυλλα δένδρα, αλλά   
 μου αρέσουν και τα παραποτάμια. Μπορείς βέβαια να
 με συναντήσεις και σε θαμνότοπους.
 Μου αρέσουν τα ποντίκια, τα αβγά, τα βατράχια και τα  
 ψάρια. Καμιά φορά κυνηγάω και λαγούς.

«Μάντεψε ποιος …»

Το όνομά μου… δεν είναι καθόλου τυχαίο
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«Μάντεψε ποιος …
» 

Νυχτερίδα
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   Νυχτερίδα- Σαρκοφάγο

 Αν και θηλαστικό, μπορώ να πετώ.
 Τον ρόλο των οργάνων πτήσης παίζουν τα μπροστινά μου   
 πόδια, που έχουν δάχτυλα πολύ μεγάλα και ενωμένα με   
 μεμβράνες.
 Το κεφάλι μου έχει ρύγχος που μοιάζει με της αλεπούς. Τα   
 αυτιά μου είναι μεγάλα, με όρθιο και γυρισμένο προς τα   
 εμπρός  πτερύγιο.
 Είμαι ζώο νυχτόβιο και φωλιάζω σε σκοτεινά μέρη. Το    
 πρωί, όταν επιστρέφω από το ολονύκτιο κυνήγι, πέφτω
 σε λήθαργο.
 Τρώω κυρίως έντομα, όπως μύγες, κουνούπια, πεταλούδες,   
 κάμπιες  και ακρίδες.
 Με έχουν συνδέσει με τον ... κόμη Δράκουλα. Δεν ξέρω γιατί !

«Μάντεψε ποιος …»

Το όνομά μου… δεν είναι καθόλου τυχαίο
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 Λαγόγυρος

«Μάντεψε ποιος …
» 
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   Λαγόγυρος- Παμφάγο

 Το όνομά μου παραπέμπει σε λαγό, αλλά δεν έχω σχέση
 με αυτόν. 
 Είμαι είδος σκίουρου, πολύ μικρός με φουντωτή ουρά.
 Είμαι ζώο ημερόβιο και ζω σε αποικίες, σε λιβάδια και    
 περιοχές με χαμηλό χορτάρι.
 Περνώ τον χειμώνα σε λαγούμια σχεδόν ενός μέτρου βάθους.
 Τρώω σπόρους, ρίζες, βλαστούς, φύλλα και ασπόνδυλα.

«Μάντεψε ποιος …»

Το όνομά μου… δεν είναι καθόλου τυχαίο
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Ο Ηρακλής ήταν γιος του Δία και της Αλκμήνης, κάτι που δεν του συγχώρεσε ποτέ η Ήρα. 
Γι’ αυτό, του έστειλε τρέλα και πάνω σε μια κρίση, ο Ηρακλής σκότωσε τη γυναίκα του 
και τα παιδιά του. Όταν κατάλαβε τί είχε συμβεί, έφυγε από τη Θήβα όπου βασίλευε 
και πήγε στο Μαντείο των Δελφών για να μάθει πως θα μπορούσε να συγχωρεθεί για 
το κακό που είχε κάνει. Το Μαντείο του απάντησε ότι έπρεπε να γυρίσει στη γη των 
πατέρων του και να υπηρετήσει πιστά για 12 χρόνια τον ξάδελφό του Ευρυσθέα που 
βασιλεύει στις Μυκήνες, στην Τύρινθα και το Άργος και να κάνει τους 12 άθλους που θα 
του αναθέσει. Μετά από όλα αυτά θα γινόταν αθάνατος και θα ανέβαινε μαζί με τους 
θεούς στον Όλυμπο. Η Πυθία που του έδωσε τον χρησμό του άλλαξε και το όνομα. Αντί 
για Αλκείδη θα λεγόταν πια Ηρακλής, γιατί χάρη στην Ήρα θα αποκτούσε κλέος και φήμη. 
Θα γινόταν δοξασμένος.

Ο Ηρακλής, ο ημίθεος που συγκρούστηκε με τέρατα φοβερά, κερδίζοντας την αθανασία, 
είναι για όλους μας πρότυπο μοναδικό. Όλοι ζηλέψαμε τη δύναμή του, εκστασιαστήκαμε 
με τα κατορθώματά του, θαυμάσαμε την ευφυία του, πανηγυρίσαμε την είσοδό του στον 
Όλυμπο. Πόσοι, όμως, από εμάς γνωρίζουμε, τους κρυφούς συμβολισμούς των άθλων του;

Είμαι μύθος, αλλά με γνωρίζουν όλοι

8
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Είμαι μύθος, αλλά με γνωρίζουν όλοι

1ος Το Λιοντάρι της Νεμέας

2ος Η Λερναία Ύδρα

3ος Η Κερυνίτιδα Έλαφος

4ος Ο Ερυμάνθιος Κάπρος

5ος Οι Στάβλοι του Αυγεία

6ος Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες

8
1. Οι άθλοι του Ηρακλή ...μπερδεύτηκαν! Μπορείς να τους βάλεις σε μια σειρά;   
       

Ήταν άγριο πολύ και σκόρπιζε τον φόβο στην περιοχή 
της Νεμέας στην Πελοπόννησο. Ο Ηρακλής το σκότωσε 
με μόνο όπλο τα χέρια του. Το δέρμα του κατάφερε να 
το βγάλει χρησιμοποιώντας τα δόντια του λιονταριού. Η 
λεοντή, έγινε η πανοπλία του και το αιώνιο σύμβολό του.

Ήταν τέρας φοβερό, με εννιά κεφάλια, ζούσε στη Λίμνη 
Λέρνη, κοντά στο Άργος και σκορπούσε τη συμφορά 
στους κατοίκους της περιοχής. Στο δηλητηριώδες αίμα της, 
όταν τη σκότωσε, ο Ηρακλής βούτηξε τα βέλη του και 
έγιναν θανατηφόρα.

Ήταν ελάφι με χρυσά κέρατα και χάλκινα πόδια. Ζούσε 
στο Κερύνειο όρος της Πελοποννήσου και το προστάτευε 
η θεά Άρτεμη. Ο Ηρακλής δεν το σκότωσε, αλλά το έφερε 
ζωντανό στον βασιλιά Ευρυσθέα.

Ήταν χοίρος πολύ άγριος και ζούσε στην Αρκαδία. 
Κατάστρεφε τα σπαρτά, σκότωνε τα ζώα και έσπερνε 
τον τρόμο στους κατοίκους. Ο Ηρακλής δεν έπρεπε να τον 
σκοτώσει, αλλά να τον φέρει δεμένο στον Ευρυσθέα.

Ανήκαν σε έναν πλούσιο βασιλιά, φιλοξενούσαν 3.000 
βόδια και είχαν να καθαριστούν πολλά χρόνια. Ο Ηρακλής 
τους καθάρισε από την κοπριά στρέφοντας εκεί τα νερά 
των ποταμών Αλφειού και Πηνειού.

Ήταν πουλιά ανθρωποφάγα, με χάλκινα νύχια, ράμφη 
και φτερά. Ζούσαν στη Λίμνη Στυμφαλία και ήταν 
μεγάλη απειλή για τις καλλιέργειες, τα κοπάδια και τους 
ανθρώπους. Ο Ηρακλής για να τις αναγκάσει να βγουν 
από την πυκνή βλάστηση της λίμνης, χρησιμοποίησε τα 
κρόταλα που του έδωσε η Αθηνά για να τον βοηθήσει.

Α
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Είμαι μύθος, αλλά με γνωρίζουν όλοι

7ος Το Λιοντάρι της Νεμέας

8ος Η Λερναία Ύδρα

9ος Η Ζώνη της Ιππολύτης

10ος Ο Ερυμάνθιος Κάπρος

11ος Τα Μήλα των Εσπερίδων

12ος Ο Κέρβερος

8

Ζούσε στην Κρήτη, έκανε μεγάλες καταστροφές και 
έπρεπε να πιαστεί ζωντανός. Μόλις ο Ηρακλής τον έφερε 
στον Ευρυσθέα, εκείνος από τον φόβο του κρύφτηκε 
μέσα σε ένα πιθάρι.

Ήταν σύμβολο εξουσίας και τη φορούσε η βασίλισσα των 
Αμαζόνων. Για να την πάρει, ο Ηρακλής αναγκάστηκε να 
τη σκοτώσει.

Ήταν άγρια, πετούσαν φωτιά από τα ρουθούνια τους και 
τρέφονταν με ανθρώπινο κρέας. Ανήκαν στον βασιλιά 
του άγριου πολεμικού λαού των Βιστώνων που ζούσε στη 
Θράκη. Ο Ηρακλής δεν τα σκότωσε, αλλά τα αιχμαλώτισε 
και ανέθεσε στον φίλο του Άβδηρο τη φύλαξή τους, ώστε 
να αντιμετωπίσει τον στρατό του βασιλιά. Τα άλογα τον 
κατασπάραξαν και προς τιμήν του ο Ηρακλής ίδρυσε τα 
Άβδηρα. Τη μάχη την κέρδισε κατασκευάζοντας ένα αυλάκι 
που μετέφερε νερό από τη θάλασσα στην πεδιάδα. Στη λίμνη 
που σχηματίστηκε, ο Ηρακλής έριξε τον Διομήδη και τον άφησε 
να τον κατασπαράξουν τα ίδια του τα άλογα.

Αν και καρποί, ήταν χρυσά και τα φύλαγαν οι νύμφες 
Εσπερίδες στον κήπο των Θεών. Η Ηρακλής κατάφερε 
να τα κλέψει με τη βοήθεια του Άτλαντα, που κρατούσε 
στους ώμους του τον Ουρανό.

Ανήκαν σε έναν γίγαντα με τρία κεφάλια και τρία κορμιά 
και τα φύλαγε ένα φοβερό σκυλί. Ο Ηρακλής για να τα πάρει 
σκότωσε τον γίγαντα και τον σκύλο του. Οι περιπέτειές 
του μέχρι να το πετύχει ήταν πολλές. Όταν πήγαινε έπρεπε 
να ταξιδέψει πέρα από τον κόσμο των ζωντανών, μέχρι 
τον Ωκεανό. Ταξίδεψε μέσα στο χρυσό κύπελλο του 
Ήλιου. Επιστρέφοντας είχε επίσης να αντιμετωπίσει και να 
απαλλάξει τους ανθρώπους από κακούργους.

Ήταν άγριος σκύλος με τρία κεφάλια και φύλακας του 
Κάτω Κόσμου. Ο Ηρακλής τον οδήγησε στον Ευρυσθέα, ο 
οποίος από τον φόβο του τον έστειλε πίσω στον Άδη.

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ
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Είμαι μύθος, αλλά με γνωρίζουν όλοι
8

2. Μπορείς να αναγνωρίσεις μερικούς από τους άθλους του Ηρακλή στις παρακάτω παραστάσεις;  
     

1ος Το Λιοντάρι της Νεμέας ..........................

....................................................

....................................................

..........................
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Είμαι μύθος, αλλά με γνωρίζουν όλοι
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- Μία από τις παραστάσεις απεικονίζει τον ήρωα να συλλαμβάνει τα άγρια άλογα του Διομήδη, 
του βασιλιά των Βιστώνων που ζούσαν στην αρχαιότητα στην περιοχή της Λίμνης Βιστωνίδας. 
Αναζήτησε με τους συμμαθητές σου περισσότερες πληροφορίες για τον μύθο και για τους 
Βίστωνες, από το Διαδίκτυο ή και άλλες πηγές και σχεδιάστε μια αφίσα ή μια παρουσίαση στην 
τάξη.

3. Πόσοι άθλοι έχουν σχέση με τη φύση; Κύκλωσέ τους με ένα χρωματιστό μολύβι.

 Το Λιοντάρι της Νεμέας

 Ο Ερυμάνθιος Κάπρος

 Οι Στάβλοι του Αυγεία

 Η Κερυνίτιδα Έλαφος

 Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες

 Η Λερναία Ύδρα

Ο Ηρακλής σκοτώνει με τα χέρια του το Λιοντάρι της Νεμέας για να σημάνει την έναρξη του 
γενναίου αγώνα του ανθρώπου να δαμάσει την άγρια φύση. Συλλαμβάνει τον Ερυμάνθιο 
Κάπρο και την Κερυνίτιδα Έλαφο και τα Βόδια του Γηρυόνη για να δηλώσει την εξημέρωση 
των ζώων από τον νεολιθικό άνθρωπο. Σκοτώνει τη Λερναία Ύδρα, εξολοθρεύει τις 
Στυμφαλίδες Όρνιθες, καθαρίζει την Κόπρο του Αυγεία για να διατυμπανίσει την ικανότητα 
διαχείρισης των υδάτων για την αποφυγή πλημμύρων, για την αντιμετώπιση ασθενειών, 
για την απόκτηση καλλιεργήσιμης γης. Φέρνει στην αρχαία Ολυμπία την ιερή ελιά, για να 
διακηρύξει την καλλιέργεια της γης.

Έχοντας λύσει τις βασικές ανάγκες, ο Έλληνας αποζητά πια την πολιτιστική του ταυτότητα. 
Την αποτυπώνει και πάλι στο πρόσωπου του ήρωα – συμπαραστάτη του. Ο Ηρακλής 
γίνεται ο ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων, καθιερώνει ως έπαθλό τους ένα στεφάνι 
αγριελιάς και διακηρύσσει στα πέρατα της Γης υπέρτατες αξίες και υψηλά ιδανικά. Το 
τέλος του Ηρακλή δεν θα μπορούσε παρά να είναι αντάξιο μιας ζωής γεμάτης θαυμαστές 
πράξεις και περιπέτειες. Η αμοιβή του η μεγαλύτερη που αξιώθηκε ποτέ θνητός. Ο Ηρακλής 
φοβάται τον θάνατο, αλλά αντιμετωπίζει τον φόβο του πρόσωπο με πρόσωπο. Περνά 
στον κόσμο των νεκρών, παλεύει με τον Κέρβερο, τον νικά και παίρνει τον δρόμο 
της θεοποίησης. Κλέβει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων και κερδίζει επάξια την αιώνια 
νεότητα και την αθανασία. Στις μνήμες όλων μας.

Τα Βόδια του Γηρυόνη 

Τα Άλογα του Διομήδη

 Η ζώνη της Ιππολύτης

Τα Μήλα των Εσπερίδων

Ο Κέρβερος

 Ο Ταύρος της Κρήτης
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Είμαι μύθος, αλλά με γνωρίζουν όλοι
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- Ποιοι από αυτούς σχετίζονται με την εξημέρωση των άγριων ζώων; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
- Και ποιοι σχετίζονται με το νερό; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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1. Οι υγρότοποι, δηλαδή οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, τα ποτάμια, είναι τόποι που συνθέτουν 
σπάνια οικοσυστήματα και στηρίζουν πολλά φυτά και ζώα. Είναι όμως σημαντικοί για τον 
άνθρωπο; Σκέψου και διατύπωσε αυθόρμητα κάποια από τα οφέλη που προσφέρουν οι 
υγρότοποι στον άνθρωπο.

2. Με την ομάδα σου, επιλέξτε από τις κάρτες των αξιών των υγροτόπων τις εννέα που 
θεωρείτε πιο σημαντικές.

- Κόψτε τις κάρτες που επιλέξατε, συζητήστε στην ομάδα τη θέση τους και κολλήστε τις σε ένα 
χαρτόνι με τον ακόλουθο τρόπο:

   1
   2      2

  3       3      3
  4        4

   5

Στο 1 θα βάλετε την κάρτα που θεωρείτε ως την πιο σημαντική.
Στο 2 θα βάλετε τις κάρτες που θεωρείτε πολύ σημαντικές.
Στο 3 θα βάλετε τις κάρτες που θεωρείτε αρκετά σημαντικές.
Στο 4 θα βάλετε τις κάρτες που θεωρείτε λιγότερο σημαντικές.
Στο 5 θα βάλετε την κάρτα που θεωρείτε ως ελάχιστα σημαντική.

- Παρουσιάστε την άποψή σας στην τάξη, αιτιολογώντας την επιλογή σας.

3. Ποια οφέλη θεωρείς ότι προσφέρει το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και ευρύτερα;

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Ελπίζω να εκτιμούν την αξία μου!
9
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Ελπίζω να εκτιμούν την αξία μου!

Βελτιωτική αξία του κλίματος

Πολιτιστική αξία

Θηραματική αξία

Βιολογική αξία

Αλιευτική αξία

Αντιδιαβρωτική αξία

Υδρευτική αξία

Αλατοληπτική αξία Αντιπλημμυρική αξία

9
Κάρτες για τις αξίες των υγροτόπων



ΔΗΜΟΤΙΚΟ    «Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Περιβαλλοντική βαλίτσα   54

Υλοτομική αξία Κτηνοτροφική αξία Επιστημονική αξία

Εκπαιδευτική αξία Βελτιωτική αξία
της ποιότητας του νερού Αξία αναψυχής

Αρδευτική αξία Αμμοληπτική αξίαΥδροηλεκτρική αξία

Ελπίζω να εκτιμούν την αξία μου!
9

Κάρτες για τις αξίες των υγροτόπων



1. Καλώς ήρθατε στο Εθνικό Πάρκο. Σταθείτε για λίγα λεπτά και προσπαθήστε να 
αναγνωρίσετε το τοπίο γύρω σας. Χωρισθείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Με την ομάδα 
σου, επιλέξτε τη διαδρομή που θέλετε να ακολουθήσετε για να ανακαλύψετε την περιοχή και 
φτιάξτε τον δικό σας ηχοχάρτη. Προσοχή, μην απομακρυνθείτε πολύ. Σχεδιάστε τη διαδρομή 
και τα κύρια γνωρίσματά της στο σχέδιο που ακολουθεί. Αποτυπώστε την αρχή, το τέλος της 
και τα σημεία ακρόασης, τα σημεία δηλαδή που θα αφουγκραστείτε τους διάφορους ήχους, 
σύμφωνα με τις οδηγίες.

- Παρουσιάστε τον ηχοχάρτη στους συμμαθητές σας και συζητήστε πώς αυτός μεταβάλλεται 
στη διάρκεια της ημέρας και στις εποχές του χρόνου.
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Περιοχή: ........................
Ημερομηνία: .....................
Ομάδα: ..........................

Παντού ίχνη! Ακούω και ήχους!
Τί γίνεται σ’ αυτό το Πάρκο;

10

Πουλιά

Κίτρινο = Λίγα
Πορτοκαλί = Αρκετά
Κόκκινο = Πολλά

Ανθρώπινες
δραστηριότητες

Καφέ = Ευχάριστοι ήχοι
Μαύρο = Ενοχλητικοί 
ήχοι

Έντομα

Γαλάζιο = Λίγα
Μπλε = Πολλά

Αβιοτικό περιβάλλον

Λαχανί = απαλοί ήχοι
(π.χ. θρόισμα φύλλων)
Κυπαρισσί = έντονοι ήχοι 
(π.χ. παφλασμοί κυμάτων)

Χρώματα

10/1/14
Ερωδιοί

Πόρτο Λάγος

Αρχή

Τέλος

ΗΧΟ
ΧΑΡΤΗΣ
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Περιοχή: ........................
Ημερομηνία: .....................
Ομάδα: ..........................

Ο δικός μου Ηχοχάρτης

Παντού ίχνη! Ακούω και ήχους! Τί γίνεται σ’ αυτό το Πάρκο;
10



2. Διάλεξε ένα ζώο ή φυτό που σου έκανε εντύπωση και ζωγράφισέ το.
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Παντού ίχνη! Ακούω και ήχους! Τί γίνεται σ’ αυτό το Πάρκο;
10
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3. Κατά την περιήγησή σου στην περιοχή, παρατήρησες «σημάδια» από ανθρώπινες δραστηριότητες; 
Σημείωσε στον πίνακα τις δραστηριότητες που εντόπισες.

- Ποιες από αυτές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το Εθνικό Πάρκο; Με ποιον τρόπο;

............................................................ 

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
- Ποιες από αυτές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη ζωή των κατοίκων της περιοχής;
Με ποιον τρόπο;

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Παντού ίχνη! Ακούω και ήχους! Τί γίνεται σ’ αυτό το Πάρκο;
10

Δραστηριότητες στο Εθνικό Πάρκο















Σκουλήκια
Μοιάζουν με τα σκουλήκια που ζουν στη στεριά. 

Κωπηλάτες
Μέγιστο μήκος: 38 χιλιοστά. 

Καρκινοειδή: αμφίποδο και ισόποδο 

Σαλιγκάρια και δίθυρα

νηματώδης

ενήλικο άτομο

προνύμφη

ισόποδο 

δίθυρο/πεταλίδασαλιγκάρια

 αμφίποδο

Γαριδάκι του γλυκού νερού
Μέγιστο μήκος: 20 χιλιοστά.

Κολυμπάει πλάγια, πολύ γρήγορα.

Ψείρα του γλυκού νερού
Μέγιστο μήκος: 12 χιλιοστά.

Σέρνεται στον βυθό.

σκουλήκι του γλυκού νερού

















































































2. Ορισμένοι από τους 12 άθλους του Ηρακλή έχουν σχέση με τη φύση. Μπορείς να τους 
εντοπίσεις;

Ο Ηρακλής σκοτώνει με τα χέρια του το Λιοντάρι της Νεμέας, συλλαμβάνει τον Ερυμάνθιο 
Κάπρο, την Κερυνίτιδα Έλαφο. Σκοτώνει τη Λερναία Ύδρα, εξολοθρεύει τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, 
καθαρίζει την Κόπρο του Αυγεία. Φέρνει στην αρχαία Ολυμπία την ιερή ελιά. Γίνεται ο ιδρυτής 
των Ολυμπιακών Αγώνων, καθιερώνει ως έπαθλό τους ένα στεφάνι αγριελιάς και διακηρύσσει 
στα πέρατα της Γης υπέρτατες αξίες και υψηλά ιδανικά. Το τέλος του Ηρακλή δεν θα μπορούσε 
παρά να είναι αντάξιο μιας ζωής γεμάτης θαυμαστές πράξεις και περιπέτειες. Η αμοιβή του η 
μεγαλύτερη που αξιώθηκε ποτέ θνητός. Ο Ηρακλής φοβάται τον θάνατο, αλλά αντιμετωπίζει τον 
φόβο του πρόσωπο με πρόσωπο. Περνά στον κόσμο των νεκρών, παλεύει με τον Κέρβερο, τον 
νικά και παίρνει τον δρόμο της θεοποίησης. Κλέβει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων και κερδίζει 
επάξια την αιώνια νεότητα και την αθανασία. Στις μνήμες όλων μας.






































