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                       ΣΟ   Δ Α  Ο    

 

Οκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηώλ ηνπ Ε1, ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Αίγηλαο. 

2018-2019  Μαξία, Οδπζζέαο, Μαξηάλλα, Κπξηάθνο, Ειέλε, Νεθηαξία, Νηνκελίθ, 

Φάκπην, Επγελία, Νίθνο, Μάξηνο, Φειίπε, Φσηεηλή, Φύιιηα, Νεθηάξηνο, Τδέλε 

 

    ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΓΑΟ 

    Δάζνο νλνκάδεηαη έλα πνιύπινθν νηθνζύζηεκα κε θπηά θαη δώα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ηε κεγάιε ππθλόηεηα δέληξσλ θαη παίδεη ζεµαληηθό ξόιν 

ζηε βηνινγηθή ηζνξξνπία ηεο θύζεο, δειαδή ζηε δσή θαη ζηελ πγεία 

(θαιύηεξεο ζπλζήθεο), αιιά θαη ζηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ νηθνλνκία. Είλαη έλαο 

αλαλεώζηµνο θπζηθόο πόξνο µε ηεξάζηηεο θαη αλεμάληιεηεο δπλαηόηεηεο Κάζε 

είδνο δάζνπο έρεη ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο ζε πγξαζία, ζξεπηηθά 

ζηνηρεία θαη θιηκαηηθνύο παξάγνληεο. Πεξηέρεη κεγάιν αξηζκό ρισξίδαο θαη 

παλίδαο. Η ρισξίδα απνηειείηαη από ζάκλνπο, θξύγαλα θαη δέληξα. Όπσο 

είλαη ην πνπξλάξη, ν ζρίλνο, ε αγξηειηά, νη βειαληδηέο, νη νμηέο, νη θαζηαληέο θαη 

ηα πεύθα. Τα δάζε αλάινγα κε ηελ θιηκαηηθή δώλε πνπ βξίζθνληαη 

δηαθξίλνληαη  ζε 1) δάζε ηξνπηθήο δώλεο, 2) δάζε εύθξαηεο  δώλεο, 3) θαη 

δάζε πνιηθήο δώλεο (δάζε θσλνθόξσλ).  

Τα δώα ηνπ δάζνπο είλαη ηα πεξηζζόηεξα ζαξθνθάγα  αιιά θαη θπηνθάγα. 

 

   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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    ΣΑ ΟΦΔΛΗ ΣΟΤ ΓΑΟΤ 

    ΓΑΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ : Τν δάζνο πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν ,ηδηαίηεξα 

ηεο πόιεο, έλαλ κνλαδηθό ρώξν αλαςπρήο θαη αγαιιίαζεο. Είλαη ν ηόπνο  

πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ άλζξσπν λα μεθύγεη από ηνλ ζύγρξνλν ηξόπν 

δσήο πνπ ηνλ θαηαπηέδεη, λα μεθνπξαζηεί. Τν δάζνο  κεηώλεη ηελ έληαζε ηνπ 

θσηόο θαη επηδξά ζηε ζύλζεζή ηνπ, δεκηνπξγώληαο έλα ηδηαίηεξν θσηνθιίµα 

µε απνηέιεζµα ην θσο ζην δάζνο λα είλαη πην επράξηζην θαη μεθνύξαζην, µε 

εξεµηζηηθή δξάζε.   

    ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟ ΚΛΙΜΑ:  Τν δάζνο επεξεάδεη ην θιίκα θαη ην κηθξνθιίκα 

ηεο πεξηνρήο γηαηί ακβιύλεη ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, κεηώλνληαο ηηο κεγάιεο 

θαη απμάλνληαο ηηο κηθξέο. Τν δάζνο ζπγθξαηεί κεγάιν µέξνο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη παξεκπνδίδεη ηε γήηλε αθηηλνβνιία. Έηζη ην θαινθαίξη π.ρ. ε 

ζεξκνθξαζία ζην δάζνο µπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από ό,ηη ζην ύπαηζξν. 

    ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΑΔΡΑ: Τν δάζνο παξάγεη απαξαίηεην 

γηα ηελ δσή καο νμπγόλν θαη δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Η επεξγεηηθή 

επίδξαζε ηνπ δάζνπο δελ πεξηνξίδεηαη κόλνλ ζηελ παξαγσγή  νμπγόλνπ, 

αιιά θαη ζηελ απνξξόθεζε δηαθόξσλ αεξίσλ ξππαληώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

αηκόζθαηξα, όπσο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, νμείδηα ηνπ 

αδώηνπ θ.η.ι. 

     ΔΠΙΓΡΑΗ  ΣΟ ΝΔΡΟ: Τν δάζνο είλαη ν βαζηθόηεξνο ξπζκηζηήο ηνπ 

πδξνινγηθνύ θύθινπ γηαηί ηα δέληξα κε ηηο ξίδεο ηνπο ζπγθξαηνύλ ην έδαθνο 

θαη ηα λεξά ηεο βξνρήο θη έηζη απνθεύγνληαη νη πιεκκύξεο. 

    ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟ ΔΓΑΦΟ:  Τν δάζνο βνεζά ζηελ δεκηνπξγία εδάθνπο  

ρσξίο λα ην εμαληιεί ,αιιά θαη ην έδαθνο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ύπαξμε 

ηνπ δάζνπο παξέρνληαο λεξό θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 

    ΓΑΟ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ: Τν δάζνο εμαζθαιίδεη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ  πξνζηαζία  δηαηξνθή θαη δηαηήξεζε πνιιώλ δσηθώλ 

νξγαληζκώλ θαη δεκηνπξγεί επλντθέο  ζπλζήθεο γηα ηελ δηαηήξεζε δηαθόξσλ 

θπηηθώλ εηδώλ.. 

    ΣΟ ΓΑΟ ΠΗΓΗ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ :  Τν δάζνο είλαη έλαο αλαλεώζηκνο 

θπζηθόο πόξνο κε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή ζεκαζία. Παξάγεη πνιύηηκα πξντόληα 

κε ζεκαληηθόηεξν από απηά ην μύιν αθνύ ην ρξεζηκνπνηνύκαη γηα λα 

θηηάρλνπκε δηάθνξα αληηθείκελα θαη θαηαζθεπέο, αιιά θαη γηα λα δεζηαίλνπκε 

ηα ζπίηηα καο. Από ην μύιν θηηάρλνπκε θαη ην ραξηί, ηε γιπθόδε, ηε ζπλζεηηθή 

βαλίιηα, ην ξεηζίλη, ηα αηζέξηα έιαηα, ηα ρξώκαηα θαη άιια πνιιά. Σην δάζνο 

παξάγνληαη άγξηα θξνύηα, καληηάξηα, άγξηα ρόξηα, αξσκαηηθά θαη 

θαξκαθεπηηθά βόηαλα, ηξνθή γηα λα βόζθνπλ ηα δώα. 

   ΣΟ ΓΑΟ ΓΙΝΔΙ ΔΡΓΑΙΑ, θαζώο εθεί απαζρνινύληαη μπινθόπνη, 

αγξνθύιαθεο, δαζνθύιαθεο θ.α. 
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    Η ΑΠΔΙΛΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

    Οη ππξθαγηέο κπνξεί λα πξνθιεζνύλ  

από θπζηθνύο παξάγνληεο:  

θεξαπλόο, έθξεμε εθαηζηείνπ, ζπίζεο από πηώζε βξάρσλ, ζπγρώλεπζε 

βηνκάδαο κέζα ζην δάζνο θα. 

από αλζξσπνγελείο παξάγνληεο: αλακκέλν ηζηγάξν, άλακκα θαη 

εγθαηάιεηςε θσηηάο ζε δαζηθέο πεξηνρέο, αηπρήκαηα (ηξνραία, βιάβε 

γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ) 

    Γηα ηελ πξόιεςε ησλ ππξθαγηώλ ρξεηάδνληαη: Αληηππξηθέο δώλεο, 

θαηάιιειε αξαίσζε δέληξσλ, ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ, ζπληνληζκόο 

ησλ δξάζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

    Γηα ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο, ρξεηάδνληαη: πείξα, ςπρξαηκία, 

εμνπιηζκόο θαη ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ θαη  κέηξσλ. 

    Οη ζπλέπεηεο από ηηο ππξθαγηέο είλαη: 

Καηαζηξνθή βιάζηεζεο, δηάβξσζε εδάθνπο, εμαθάληζε δώσλ 

αιιαγή θιίκαηνο θαη αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, επηπηώζεηο ζηελ 

πινηνκία, γεσξγία θαη θηελνηξνθία.  

Τα δάζε ιηγνζηεύνπλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζε 

νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε, ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία αιιά θαη ηελ πνηόηεηα 

δσήο ησλ αλζξώπσλ. 
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       ΓΡΑΗ ηεο WWF  

     

    Τα δάζε απνηεινύλ βαζηθή πξνηεξαηόηεηα γηα ηε WWF θαη ε δξάζε ηεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο ζηελ Ειιάδα μεθηλά από ην 1969, κε ηελ αλαδάζσζε 

ηνπ Υκεηηνύ. 

    Η WWF αλαθέξεη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο κε άμνλεο ηελ θνηλσληθή 

θηλεηνπνίεζε, ηελ επηζηεκνληθή γλώζε, ηελ πνιηηηθή πίεζε, κε ην βιέκκα 

πάληα ζηξακκέλν ζε έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα ηα δάζε καο θαη κε ζηόρνπο: 

ηελ πξόιεςε ησλ ππξθαγηώλ. 

ηελ νκαιή αλαγέλλεζε ησλ ππξόπιεθησλ πεξηνρώλ. 

Τε κε θαηαπάηεζε ησλ θακέλσλ πεξηνρώλ 

Τελ ππνβνιή θαηαγγειηώλ γηα παξάλνκεο ελέξγεηεο ζε δαζηθέο εθηάζεηο. 

Τε ζηήξημε  εζεινληηθώλ νκάδσλ δαζνπξνζηαζίαο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, 

πνπ απνηεινύλ ηνπο «ήξσεο» ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ καο. 

Τελ παξαθνινύζεζε ησλ απεηινύκελσλ δώσλ θαη θαηάζεζε νινθιεξσκέλσλ 

πξνηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

Τελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη πνιηηώλ γηα ηελ 

αμία ησλ δαζώλ καο. 

 

    

  «Έλα Panda δελ κπνξεί λα θάλεη ηα πάληα!»  

   Τν αγαπεκέλν καο Πάληα πξσηαγσλίζηεζε ζε κία από ηηο πην πεηπρεκέλεο 

θακπάληεο ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα πξόιεςεο ππξθαγηάο ζηελ Ειιάδα, 

εζηηάδνληαο ζηελ αλζξώπηλε ακέιεηα, πνπ απνηειεί κία από ηηο βαζηθόηεξεο 

αηηίεο πξόθιεζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ.                                                

                                                                                                

 

 

Πεγέο από δηαδίθηπν 

 

 

http://www.wwf.gr/panda/

