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Ό 
πως μια κοινωνία ανθρώπων αναπαράγεται και τα μέλη της έχουν μεταξύ 
τους συγγένειες, συγκεκριμένες λειτουργίες και ρόλους, έτσι και μια κοινω-
νία δέντρων, άλλων φυτών και ζωικών οργανισμών, που λέγεται «δασικό οι-
κοσύστημα», επίσης αναπαράγεται και τα μέλη της έχουν μεταξύ τους συγ-
γένειες και εκτελούν εξειδικευμένους ρόλους. Άλλα δεσμεύουν ενέργεια και 

χτίζουν οργανικά υλικά, άλλα ανακυκλώνουν τα γενετικά στοιχεία, άλλα αποικοδομούν 
τα υλικά ώστε αυτά να ανακυκλοφορήσουν κλπ. 

Όπως μια κοινωνία ανθρώπων χρησιμοποιεί πόρους, σαν το έδαφος, τη θάλασσα, τα 
ορυκτά κ.α., έτσι και το δασικό οικοσύστημα χρησιμοποιεί παρόμοιους πόρους (ηλιακή 
ενέργεια, γλυκέα ύδατα, έδαφος).

Για να συνεχίσει να αναπαράγεται κατά το δυνατόν αυτόνομα και ομαλά μια κοινωνία 
ανθρώπων θα πρέπει στο εσωτερικό της να καλύπτει κατά το δυνατόν όσες γίνεται 
περισσότερες απαραίτητες εξειδικευμένες λειτουργίες και να μην καταναλώνει περισ-
σότερα απ’ όσα παράγει. Έτσι ακριβώς και το δασικό οικοσύστημα για να λειτουργεί 
ομαλά και να παράγει συνεχώς, θα πρέπει ο άνθρωπος να μην καρπώνεται από αυτό 
περισσότερο ξύλο, θηράματα ή βοσκήσιμη ύλη απ’ όση παράγεται. Θα πρέπει επίσης 
να παραμένουν ισόρροπες οι λειτουργίες του (η βοσκή να μην εμποδίζει την αναγέν-
νηση των δέντρων και την υλοτομία, η υλοτομία να μην εμποδίζει τη μελισσοκομία, η 
μελισσοκομία να μην εμποδίζει το κυνήγι, το κυνήγι να μην εμποδίζει την υπόλοιπη 
αναψυχή κλπ).

Αυτή είναι και η έννοια της αειφορίας: α) να μη υπερκαρπώνονται οι τωρινές γενιές 
εις βάρος των μελλοντικών (διαγενεακή βιωσιμότητα) και β) να μην λειτουργεί ο ένας 
τομέας εις βάρος των άλλων (ενδογενεακή- διατομεακή βιωσιμότητα).

Η Επιστήμη της Διδακτικής μπορεί τρόπον τινά να αποτελέσει έναν «μετασχηματι-
στή» που θα μετατρέπει την ειδική γνώση σε γενικώς κατανοητή προς όλα τα μορφω-
τικά και εκπαιδευτικά στρώματα και προς όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αυτή ακριβώς 
είναι η μεγάλη πρόκληση που έχει ν’ αντιμετωπίσει η Διδακτική. Όπως οι δασολόγοι, οι 
βιολόγοι κ.α. επιστήμονες που άπτονται δασικών θεμάτων είναι οι πλέον ειδικοί στο να 
παράγουν γνώση επί αυτών, έτσι και οι παιδαγωγοί είναι οι πλέον ειδικοί στη μετάδοσή 
της μέσω της Διδακτικής. 

Ιδίως στα γνωστικά πεδία του Δασικού Οικοσυστήματος, η Διδακτική μπορεί να 
συμβάλει καθοριστικά στο: α) να κατανοήσουν όλοι το πώς και πόσο ισχυρά ή όχι είναι 
εξαρτημένος ο άνθρωπος από τα χερσαία οικοσυστήματα και, αντίστροφα, πως αυτός 
τα επηρεάζει, και β) –σε κάποιο ίσως πιο προχωρημένο στάδιο- να κατανοηθεί με χρήση 
κατάλληλων μεταφορών-παραλληλισμών η λειτουργία της ανθρώπινης κοινωνίας μέσα 
από τη λειτουργία του δάσους και αντίστροφα, καθώς και τα δυο αποτελούν «ζώντα 
συστήματα» με πολλές ομοιότητες.

Για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να συλλέγει και να δοκιμάζει η Διδακτική διαρ-
κώς νέες ιδέες και να εμπλουτίζεται συνεχώς: α) πραγματολογικά για να προσφέρει πιο 
θεμελιωμένη γνώση, β) θεωρητικά για να προσφέρει νέες οπτικές και (κοσμο-)θεωρή-

Πρόλογος
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σεις, και γ) μεθοδολογικά για να γίνεται μαθησιακά πιο διεισδυτική και να κάνει όλο και 
ευκολότερα προσλήψιμες σε μικρότερες ηλικιακά ομάδες και «χαμηλότερα» μορφωτικά 
ή εκπαιδευτικά στρώματα, γνώσεις που κάποτε θεωρούνταν μόνο «πανεπιστημιακές». 

Το παρόν έργο συνιστά μια ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια για κατανοητή συμπύ-
κνωση του αντικειμένου της Δασικής Οικολογίας και βασικών στοιχείων της Δασολο-
γίας που σχετίζονται με την ανάλυση και τον χειρισμό των δασικών πόρων. Αυτά τα 
γνωστικά αντικείμενα είναι ιδιαίτερα πολύπλευρα, ετερόκλητα και πολύπλοκα. Για το 
λόγο αυτό, κάθε τέτοιο εγχειρίδιο που έχει συνταχθεί επιμελώς, ακόμη και αν φαίνεται 
εκλαϊκευμένο, μπορεί να φανεί χρήσιμο τόσο στους μη ειδικούς ως εισαγωγή, όσο και 
σε ορισμένους ειδικούς καθώς μπορεί να τους προτείνει μια διαφορετική οπτική επί 
του ίδιου αντικειμένου, στην οποία μέχρι στιγμής δεν είχαν συνηθίσει, ή να τους προ-
σφέρει νέα ερεθίσματα. Ευκολοδιάβαστο είναι το πόνημα αυτό φυσικά και από μαθητές 
και μπορεί να τους βοηθήσει τόσο πραγματολογικά όσο και από άποψη παροχής νέων 
ερεθισμάτων.

Ο δασάρχης Περτουλίου
Νικόλαος Δ. Χασάναγας
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Λ 
έξεις και φράσεις όπως «αειφορία», «αειφόρος», «αειφόρος ανάπτυξη» ίσως 
μας είναι αρκετά οικείες, δεν είμαστε όμως πάντα σίγουροι για την έννοιά 
τους. Αναλύοντάς τις, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι τα δύο συνθετικά που τις 
αποτελούν είναι το επίρρημα αεί (που σημαίνει πάντα) και το ρήμα φέρω (που 
σημαίνει φέρνω, αποδίδω). Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη είναι η οικονο-

μική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή απολα-
βή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών 
των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Οι φυσικοί πόροι πρέπει να 
υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίο ανανεώνονται, 
διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση με μακροπρόθεσμο αποτέ-
λεσμα την ανικανότητα του γήινου οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη 
ζωή. Για την επίτευξη της αειφορίας απαιτείται η καλή λειτουργία και των τριών αλ-
ληλεξαρτώμενων συστημάτων που την αποτελούν, δηλαδή και του περιβάλλοντος και 
της οικονομίας και της κοινωνίας. Πιο απλά, η έννοια του όρου «αειφόρος ανάπτυξη» 
αναφέρεται σε εκείνο το είδος ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αν-
θρώπων του παρόντος χωρίς όμως να διακυβεύεται η ικανοποίηση των αναγκών των 
μελλοντικών γενεών.

Η αειφορία είναι η βασική αρχή της Δασοπονίας, ο όρος αυτός όμως έχει εφαρμογή 
και σε άλλους τομείς. Έτσι, μπορούμε να πούμε: αειφόρος κοινωνία, αειφόρο σχολείο, 
αειφόρος τουρισμός, αειφόρος γεωργία - αγροτική παραγωγή. Παράδειγμα αειφορικής 
διαχείρισης αποτελεί η εκμετάλλευση του πανεπιστημιακού ελατοδάσους Περτουλίου 
από το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.).

Η ανάδειξη του πολύπλευρου έργου που προσφέρει το Τ.Δ.Δ.Π.Δ. στην κοινωνία και 
στην επιστήμη αποτελεί έναν από τους στόχους του προγράμματος «Αειφόρο ελατόδα-
σος Περτουλίου» του Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων. Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού 
αυτού προγράμματος, κάθε χρόνο πολυάριθμοι μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλη τη 
χώρα επισκέπτονται, γνωρίζουν και συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες στο 
πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου. Μέσω κυρίως των μαθητών που είναι οι καλύτε-
ροι πρεσβευτές ιδεών και πρακτικών και πολλαπλασιαστές γνώσεων και εμπειριών, το 
Κ.Π.Ε. στοχεύει να καταστήσει το έργο αυτό ευρύτερα γνωστό στην εκπαιδευτική και 
μαθητική κοινότητα και κατ’ επέκταση σε όλη την κοινωνία.

«Η αειφορία ως τρόπος σκέψης, συμπεριφοράς και δράσης στόχο έχει να δημι-
ουργήσει άτομα ηθικά ενδυναμωμένα και προσωπικά ικανοποιημένα, κοινότητες 
που στηρίζονται στην αλληλεγγύη, την ανεκτικότητα και τη δικαιοσύνη, κοινωνίες 
που διέπονται από θεσμούς διαφανείς και δίκαιους και περιβαλλοντικές πρακτι-
κές που σέβονται και υποστηρίζουν τη ζωή»

Unesco, 2005:10

Εισαγωγή
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Το «Αειφόρο ελατόδασος Περτουλίου» είναι μονοήμερο και διήμερο πρόγραμμα πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στην περιοχή του Περτουλίου. Αυτό, όπως 
και τα υπόλοιπα προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων, αποσκοπεί 
στο να δημιουργήσει γνωστικό υπόβαθρο στους συμμετέχοντες, να τους φέρει σε επα-
φή με το φυσικό περιβάλλον, να τους ευαισθητοποιήσει, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται 
τα προβλήματα γύρω τους, να διατυπώνουν κρίσεις, να προτείνουν λύσεις και να ενερ-
γούν για την επίτευξή τους. Επιπλέον, στοχεύει στη διαμόρφωση στάσεων, αξιών και 
κινήτρων στα άτομα και στις κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να αποκτήσουν ενδιαφέ-
ρον και διάθεση για κοινωνική συμμετοχή. 

Εμείς ως εκπαιδευτικοί βάζουμε το σπόρο για αειφόρο ενσυνείδητη σκέψη του ατό-
μου. Η πείρα, το ενδιαφέρον και η αγάπη των εκπαιδευτικών για το περιβάλλον σε συν-
δυασμό με τη φαντασία των παιδιών ελπίζουμε να ξεπεράσουν τις δικές μας προτάσεις 
και προσδοκίες!

Κριτήρια επιλογής του θέματος

Το ελατόδασος Περτουλίου επιλέχθηκε από το ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων ως θέμα 
προγράμματος  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  επειδή:

• Υπόκειται σε αειφορική διαχείριση από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να 

Πρόγραμμα του ΚΠΕ «Αειφόρο ελατόδασος Περτουλίου»
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αποτελεί πρότυπο δια-
χείρισης δασικού οικο-
συστήματος.
• Η ευρύτερη περιοχή 
του ελατοδάσους τε-
λεί υπό την προστα-
σία του ευρωπαϊκού 
Δικτύου Natura 2000 
για την προστασία 
των δασών.    

• Η περιοχή του ελατοδάσους αποτελεί πρότυπο δα-
σικού οικοσυστήματος, εφόσον η ανθρώπινη παρέμ-
βαση γίνεται σε αρμονία και όχι εις βάρος του οικοσυ-
στήματος, αποτελώντας ταυτόχρονα το παράδειγμα 
προς μίμηση και για άλλα δασικά οικοσυστήματα.

• Οι παραδασόβιοι οικισμοί διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους και απο-
τελούν πόλο έλξης μελετητών, επιστημόνων και φυσιολατρών καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους. 
• Συνδυάζει μοναδικού κάλλους φυσικό τοπίο με την προσβασιμότητα και την 
ομαλότητα του πεδίου που το καθιστούν ασφαλή και ιδανικό προορισμό για όλες 
τις ηλικίες.

Στόχοι του Προγράμματος

Στο πνεύμα των γενικότερων στόχων της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 
αειφορία κινούνται και οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος. 

Γενικός σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν το αειφόρο ελατόδασος 
Περτουλίου.

Επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:
• Να εισαχθούν στην έννοια δάσος.
• Να επισημάνουν τις ωφέλειες, τις αξίες και τους κινδύνους του δάσους.
• Να ενημερωθούν για το ελατόδασος Περτουλίου και τους παραδασόβιους οικι-
σμούς.
• Να έρθουν σε επαφή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (γεωγραφι-
κή θέση, προσανατολισμός, κλιματολογικές 
συνθήκες).
• Να αντιληφθούν τη μοναδικότητα του εν 
λόγω δάσους (χλωρίδα, πανίδα, βιότοπος, 
μορφολογία).
• Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη συ-
στηματική εκμετάλλευση του δάσους από 
τους ανθρώπους (επιστημονική ομάδα του 
ΑΠΘ).
• Να κατανοήσουν τους λόγους για τους 
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οποίους οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται 
το δάσος (πλεονεκτήματα, μειονεκτή-
ματα).
• Να εντοπίσουν στο πεδίο στοιχεία 
που μαρτυρούν ανθρώπινη παρέμβα-
ση στο δάσος.
• Να επισημάνουν τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της ανθρώπινης 
παρέμβασης στο δάσος.
• Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη 
προστασίας των δασών και να προτεί-
νουν ιδέες για την αρμονική συμβίωση ανθρώπου και φύσης.
• Να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές ως προς τη φυσική κλη-
ρονομιά.
• Να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση μέσω των αισθήσεων.

Οικοσύστημα
Στην προσπάθειά του να μελετήσει τη φύση, ο άνθρωπος ακολουθεί τη διαίρεση που 

η ίδια ορίζει επιλέγοντας μονάδες μελέτης, όπως τα οικοσυστήματα. Ένα οικοσύστημα 
δεν έχει συγκεκριμένο μέγεθος. Αυτό καθορίζε-
ται κάθε φορά από τον ερευνητή και από το πε-
δίο μελέτης που τον ενδιαφέρει. Έτσι, ένα οικο-
σύστημα μπορεί να είναι μεγάλο όσο ολόκληρη 
η Γη ή τόσο μικρό όσο ένα δέντρο ή ένα φυτό 
σε μια γλάστρα. 

Κάθε οικοσύστημα αποτελείται από το φυσι-
κό περιβάλλον (βιότοπο) και τους οργανισμούς 
(βιοκοινότητα) που ζουν σ’ αυτό, περιλαμβά-
νει δηλαδή τους αβιοτικούς και τους βιοτικούς 
παράγοντες καθώς και τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ τους. Βιοτικοί παράγοντες ή έμβιοι 
οργανισμοί ονομάζονται όλοι αυτοί που έχουν 
ζωή: μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα και άνθρωπος. 
Αντίθετα, αβιοτικοί παράγοντες ή άβιοι ορ-
γανισμοί θεωρούνται όσοι δεν έχουν ζωή, αλλά 
δίνουν ζωή και με τον τρόπο τους επηρεάζουν 
τους πρώτους. Αυτοί είναι το έδαφος, το νερό, ο 

αέρας, ο ήλιος, το κλίμα της κάθε περιοχής.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός οικοσυστήματος είναι να διατηρεί την ισορροπία του 

ενάντια στις κάθε είδους διαταραχές που πιθανόν το απειλούν. Όσο πιο πολύπλοκο εί-
ναι ένα οικοσύστημα και όσο περισσότερη ποικιλία διαφορετικών ειδών περιλαμβάνει, 
τόσο πιο ανθεκτικό είναι σε αλλαγές του περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη επέμβα-
ση. Σε περίπτωση διαταραχής, ενεργοποιεί τους αυτορρυθμιστικούς μηχανισμούς που 
διαθέτει, οι οποίοι επαναφέρουν την ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις των οργανισμών 
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που ζουν σε αυτό. Η ισορροπία είναι ανάλογη της ποικιλότητας. Για παράδειγμα, σε ένα 
πλούσιο οικοσύστημα, αν ο πληθυσμός ενός είδους (το σύνολο των οργανισμών που 
ανήκουν στο ίδιο είδος) περιοριστεί, το είδος που τρέφεται με αυτό θα έχει εναλλακτι-
κές επιλογές τροφής, τις οποίες δε θα είχε σε ένα περιορισμένης ποικιλότητας οικο-
σύστημα. Ταυτόχρονα όμως, όσο πιο πολύπλοκο είναι, τόσο πιο δύσκολα θα επανέλθει 
στην αρχική του κατάσταση μετά από μια έντονη υποβάθμιση. 

Ο κύκλος της ενέργειας
 
Βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση ενός οικοσυστήματος αποτελεί η συνεχής 

προσφορά ενέργειας σε αυτό, η οποία εξασφαλίζεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτή 
την ενέργεια τη δεσμεύουν και την αξιοποιούν οι αυτότροφοι οργανισμοί (φυτά, κυ-
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ανοβακτήρια, φύκη), οι οποίοι 
αποτελούν τους παραγωγούς 
του συστήματος. Χρησιμοποιώ-
ντας και ορισμένα ακόμα από τα 
άβια στοιχεία του οικοσυστήμα-
τος, νερό, ανόργανα άλατα από 
το έδαφος, διοξείδιο του άνθρα-
κα από τον αέρα, παράγουν την 
τροφή τους (γλυκόζη) με τη δι-
αδικασία της φωτοσύνθεσης. Η 
χημική αυτή ενέργεια που είναι 
εγκλωβισμένη στη γλυκόζη απο-
θηκεύεται στους αυτότροφους 
οργανισμούς και σε επόμενο 

στάδιο μεταφέρεται στους ετερότροφους (φυτοφάγα ζώα, παμφάγα ζώα, άνθρωπος) 
με την κατανάλωση των πρώτων, κυρίως των φυτών. Η ενέργεια αυτή μεταφέρεται πε-
ραιτέρω και στα σαρκοφάγα ζώα μέσω της κατανάλωσης των φυτοφάγων και παμφά-
γων ζώων. Οι ετερότροφοι αυτοί οργανισμοί, οι οποίοι παίρνουν έτοιμες τις οργανικές 
ενώσεις, ονομάζονται και καταναλωτές. 

Όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε, όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται οργανική 
ύλη για την επιβίωσή τους, μόνο όμως τα φυτά φωτοσυνθέτουν και την παράγουν. 
Αυτά, λοιπόν, αποτελούν την αφετηρία για τη ροή ύλης και ενέργειας προς όλους τους 
άλλους οργανισμούς με τη μορφή τροφής. Η μεταφορά αυτή της τροφής δημιουργεί 
τις τροφικές αλυσίδες. Γενικά, οι ισορροπημένες τροφικές σχέσεις σε ένα οικοσύστημα 
διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα της ενέργειας σε όλους τους οργανισμούς του.

Η ενέργεια όλων των προαναφερθέντων οργανισμών μεταφέρεται μετά το θάνατό 
τους στο έδαφος, εξασφαλίζοντας έτσι τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αρχή 
νέας ζωής. Tα νεκρά ζώα και φυτά αποσυντίθενται με αποτέλεσμα την επιστροφή της 
ενέργειας στο περιβάλλον με άλλη μορφή (αποδόμηση ή αποικοδόμηση). Έτσι συντε-
λείται η ανακύκλωση της ενέργειας στη φύση που είναι η βάση της ζωής, ώστε τα 
στοιχεία της ύλης να είναι διαθέσιμα για τους φυτικούς οργανισμούς. 
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Καθοριστικό παράγοντα για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής 
αποτελούν οι αποδομητές (αποικο-
δομητές): σαρκοφάγα πτηνά και ζώα 
(γεράκια, γύπες, αετοί, όρνια, ύαινες), 
σαπροφάγα (ξυλόψειρες, σκουλήκια, 
σαλιγκάρια, γυμνοσάλιαγκες), δενδριτο-
φάγα (τερμίτες, μυρμήγκια, σκαθάρια), 
βακτήρια, μύκητες (μανιτάρια). Οι οργα-
νισμοί αυτοί επιβιώνουν τρεφόμενοι με 
νεκρή οργανική ύλη, διασπώντας τα φυ-
τικά και ζωικά κατάλοιπα σε ανόργανα 

θρεπτικά συστατικά που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς. 
Ολοκληρώνουν έτσι τον κύκλο της ενέργειας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη 

συνέχισή του. Χωρίς τους αποδομητές, 
ολόκληρη η γη θα κατακλυζόταν από 
φυτικά υπολείμματα, κουφάρια ζώων, 
ζωικά απόβλητα και σκουπίδια, θα με-
τατρεπόταν δηλαδή σε ένα απέραντο 
νεκροταφείο.

Για καλύτερη κατανόηση του κύκλου 
της ενέργειας παραθέτουμε ένα παρά-
δειγμα από το δασικό οικοσύστημα. Τα 
φυτά και τα δέντρα του δάσους με τη 
φωτοσύνθεση φτιάχνουν οργανική ύλη. 
Τα φυτοφάγα ζώα του δάσους, όπως ο 
λαγός και ο σκίουρος, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την επιβίωσή τους, τρέφονται με φυτά και 
καρπούς που υπάρχουν σε αυτό. Τα ζώα αυτά καταναλώνονται από σαρκοφάγα ζώα, 

όπως η αλεπού και ο λύκος. Σχηματίζεται έτσι μια 
τροφική αλυσίδα, όπου κάθε οργανισμός εξασφα-
λίζει την ενέργεια που χρειάζεται συνδεόμενος τρο-
φικά με το προηγούμενο είδος οργανισμού, όπως οι 
κρίκοι μιας αλυσίδας. 

Αυτό βέβαια στη φύση είναι πιο πολύπλοκο απ’ 
ότι φαίνεται, καθώς οι τροφικές αλυσίδες πλέκονται 
μεταξύ τους και σχηματίζουν τροφικά πλέγματα. 

Έτσι, τα φυτά και οι καρποί του δάσους κατα-
ναλώνονται όχι μόνο από τον λαγό και τον σκίου-
ρο (φυτοφάγα), αλλά και από την αρκούδα και την 
κίσσα (παμφάγα). Τα δε πρώτα δύο ζώα μπορούν 
να καταναλωθούν και από τον αετό και από το γε-
ράκι (παμφάγα), επιπλέον της αλεπούς και του λύ-
κου (σαρκοφάγα). Το σημαντικό είναι ότι μέσω αυ-
τής της λειτουργίας (ροής ενέργειας) διατηρείται η 
ισορροπία στη φύση.
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Φωτοσύνθεση
Τα φυτά αποτελούν ένα τεράστιο 

φυσικό εργοστάσιο ενέργειας. Τα 
ζώα και ο άνθρωπος, μην έχοντας τη 
δυνατότητα να κάνουν φωτοσύνθε-
ση, στηρίζονται και εξαρτώνται από 
τα φυτά, τα οποία είναι οι μόνοι ορ-
γανισμοί στη γη που μετατρέπουν 
την ενέργεια από μια μορφή σε άλλη. 
Τα φυτά προκειμένου να παρασκευ-
άσουν την τροφή τους χρησιμοποι-
ούν την ηλιακή ενέργεια και απλές 
πρώτες ύλες, όπως διοξείδιο του 
άνθρακα, νερό και ανόργανα άλατα. 
Πιο αναλυτικά, δεσμεύουν την ηλια-
κή ενέργεια με τη χλωροφύλλη που 
βρίσκεται στα πράσινα μέρη τους, απορροφούν με τις ρίζες τους θρεπτικές ουσίες και 
νερό (ανόργανη ύλη) από το έδαφος καθώς και διοξείδιο του άνθρακα από την ατμό-
σφαιρα μέσω των στομάτων τους. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται στους 
χλωροπλάστες, όπου με πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις, μετατρέπονται σε ενεργει-
ακά πλούσιες οργανικές ενώσεις (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες), απαραίτητες 
για την ανάπτυξη και τη συντήρησή τους. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα φυτά μετατρέπουν 

την ηλιακή ενέργεια που λαμβάνουν 
σε χημική, την οποία χρησιμοποιούν 
για την ανάπτυξή τους, λειτουργούν 
δηλαδή ως μετατροπείς ενέργειας. Οι 
οργανικές αυτές ενώσεις όμως είναι 
απαραίτητες για την επιβίωση και 
την ανάπτυξη και των ετερότροφων 
οργανισμών, οι οποίοι τις εξασφα-
λίζουν μέσω της κατανάλωσης των 
φυτών. Τέλος, ένα ακόμη προϊόν της 
διαδικασίας της φωτοσύνθεσης είναι 
το οξυγόνο, το οποίο απελευθερώνε-
ται στην ατμόσφαιρα. 

Μηχανισμός φωτοσύνθεσης
Αναλυτικά ο μηχανισμός της φωτοσύνθεσης 

είναι ο ακόλουθος:
Το νερό που εισέρχεται στο φυτό διαλύει και 

μεταφέρει το διοξείδιο του άνθρακα μέχρι τα κύτ-
ταρα και τους χλωροπλάστες των φύλλων. Εκεί, 
με την ενέργεια του φωτός που απορροφά η φω-
τοδεσμευτική ουσία, η χλωροφύλλη, το νερό δια-
σπάται στα στοιχεία του (φωτόλυση): το οξυγόνο 
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απελευθερώνεται στο περιβάλλον, 
ενώ το υδρογόνο αντιδρά με το διο-
ξείδιο του άνθρακα.

Στο δεύτερο στάδιο αντιδράσεων 
δεν απαιτείται ηλιακή ενέργεια, γι’ 
αυτό οι αντιδράσεις αυτές ονομάζο-
νται «σκοτεινές». Η βασική ουσία που 
παράγεται είναι η γλυκόζη, η οποία 
μπορεί να αποθηκευθεί στο φυτό. 
Αυτή μεταφέρεται σε άλλες θέσεις 
του φυτού κατά τη νύχτα, όταν στα-
ματά το φαινόμενο της φωτοσύνθε-
σης. Επίσης, η γλυκόζη ενώνεται με 
άλλες ανόργανες ενώσεις (από το 
έδαφος που περιέχουν άζωτο, φώσφορο κ.α.) και μετατρέπεται σε άλλες χρήσιμες ενώ-
σεις, όπως πρωτεΐνες και βιταμίνες.

Η χημική αντίδραση της φωτοσύνθεσης είναι: 
6CΟ2 + 12Η2Ο à C6Η12Ο6+ 6O2 + 6Η2Ο + 674 θερμίδες.
Στην πραγματικότητα, η όλη διαδικασία συντελείται σε τρεις φάσεις: 
Πρώτο στάδιο αντιδράσεων 
Ά  φάση : 
νερό + ηλιακή ενέργεια à υδρογόνο + οξυγόνο
Β’ φάση : 
CO2 + υδρογόνο à γλυκόζη

Δεύτερο στάδιο αντιδράσεων 
Γ́  φάση:
α) γλυκόζη à ενέργεια απευθείας
β) γλυκόζη + ανόργανες ενώσεις à πρωτεΐνες και βιταμίνες
γ) οξυγόνο στην ατμόσφαιρα

Συμπερασματικά, εκτός από την παραγωγή οξυγόνου, 
η φωτοσύνθεση αποτελεί ζωτική λειτουργία για τη διατή-
ρηση της ζωής στον πλανήτη. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι 
μέσω αυτής τα χημικά στοιχεία που δεν μπορούν να αξι-
οποιηθούν από τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς 
σχηματίζουν νέες οργανικές ενώσεις (γλυκόζη, πρωτεΐ-
νες, βιταμίνες κ.α.) μέσα στα φυτά, αξιοποιήσιμες και από 
τα ίδια και από τους άλλους έμβιους οργανισμούς.

Η αξία λοιπόν των φυτών είναι ανεκτίμητη για 
την επιβίωση όλων των μορφών ζωής στον πλανή-
τη γιατί είναι η μόνη πηγή πραγματικής τροφής.
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Δασικό οικοσύστημα
Η έννοια «οικοσύστημα» περιλαμβάνει 

το σύνολο των ζώων, των φυτών και των 
άβιων στοιχείων μιας περιοχής καθώς και 
τις μεταξύ τους σχέσεις. Τα κυριότερα οι-
κοσυστήματα που συναντάμε στη χώρα 
μας είναι τα εξής: θαλάσσιο, ποτάμιο, 
ορεινό, πεδινό, αστικό, δασικό. Συγκεκρι-
μένα, στο βιβλίο αυτό το ενδιαφέρον μας 
επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του 
δασικού οικοσυστήματος, στις ιδιότητές 
του και στις απειλές που αντιμετωπίζει. 

Ακούγοντας τη λέξη δάσος το πρώτο 
πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι 
το δέντρο. Σίγουρα όμως το δάσος δεν είναι μόνο τα δέντρα, περιλαμβάνει πολλά περισ-
σότερα στοιχεία, ορισμένα από τα οποία έχουν ζωή (έμβια) ενώ κάποια άλλα όχι (άβια). 
Επομένως, το σύνολο των φυτών (χλωρίδα) και ζώων (πανίδα) μιας περιοχής σε συνδυ-
ασμό με τα άβια στοιχεία και το κλίμα της περιοχής συνθέτουν το δασικό οικοσύστημα. 
Όλα τα στοιχεία του οικοσυστήματος βρίσκονται σε αμοιβαία αλληλεξάρτηση, δηλαδή 
έχουν ανάγκη το ένα το άλλο για την ύπαρξη και την ανάπτυξή τους. 

 «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοεί-
ται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με 
ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφά-
νεια του εδάφους, τα οποία μαζί με την εκεί 
συνυπάρχουσα χλωρίδα και  πανίδα αποτε-
λούν, μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης 
και αλληλεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοι-
νότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο 
φυσικό περιβάλλον (δασογενές). 

Δασική έκταση υπάρχει όταν στο πα-
ραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλά-
στηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά». 
(Φ.Ε.Κ.303/24-12-2003)

Ειδικά για την Ελλάδα, τα κυριότερα είδη δέντρων που συνθέτουν τα δάση της είναι 
οι δρύες (βελανιδιές) (35%), τα πεύκα (25%), τα έλατα (19%), οι οξιές (10%) και οι καστα-
νιές (2%).

Τα ελληνικά δάση χαρακτηρίζονται από 
μοναδική ποικιλομορφία που δύσκολα συ-
ναντάται σε άλλες χώρες με παρόμοια 
έκταση. Με βάση το υψόμετρο και το είδος 
βλάστησης μπορούν να διακριθούν στις 
εξής κατηγορίες:

• Μεσογειακά δάση: Έτσι χαρακτηρί-
ζονται τα περισσότερα ελληνικά δάση. Εί-
ναι τα χαρακτηριστικά δασικά οικοσυστή-
ματα στις παράκτιες και γενικά χαμηλού 
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υψομέτρου ζώνες της χώρας, όπου συνήθως κυριαρχεί ένα μόνο είδος κωνοφόρου 
δέντρου, στις περισσότερες περιπτώσεις η χαλέπιος πεύκη, καθώς και διάφορα είδη 
σκληρόφυλλων αείφυλλων θάμνων, γνωστών ως μακκία βλάστηση (πουρνάρι, κουμα-
ριά, βάτος, δάφνη). Τα παραπάνω είδη φυτών έχουν την ιδιότητα να επιβιώνουν στις 
μακρές άνυδρες θερινές περιόδους που χαρακτηρίζουν το μεσογειακό κλίμα. Χαρα-

κτηριστικό γνώρισμα των μεσογειακών δασών είναι η 
σχεδόν άμεση αναγέννηση μετά από πυρκαγιά. Μεσο-
γειακό κλίμα και παρόμοιο είδος βλάστησης συναντά-
με φυσικά σε όλες τις χώρες της μεσογειακής λεκάνης 
αλλά και σε πολύ πιο απομακρυσμένες γεωγραφικά 
περιοχές, όπως η Καλιφόρνια, η Χιλή, το νοτιοδυτικό 
άκρο της Αφρικής και της Αυστραλίας.

• Παραποτάμια και παραλίμνια δάση: Πρόκει-
ται για δάση τα οποία σχηματίζονται στις όχθες ποτα-
μών και λιμνών. Αποτελούνται από υδροχαρή είδη δέ-
ντρων, όπως ο πλάτανος, η ασημόλευκα, ο νερόφραξος, 
η ασημοϊτιά, κ.ά.

• Μεικτά δάση φυλλοβόλων: Στα δάση αυτά 
κυριαρχούν συνήθως τα διάφορα είδη 
βελανιδιάς. Το πλατύφυλλο είδος της 
κυριαρχεί στα δάση φυλλοβόλων όλης 
της χώρας και απαντάται σχεδόν εξο-
λοκλήρου στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι 
θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Στη 
νότια Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα και Πε-
λοπόννησος), αντίθετα, τη συναντάμε 
σε μη αμιγή μορφή, ανάμεικτη με με-
γάλη ποικιλία φυλλοβόλων δέντρων, 
όπως φλαμουριά, σορβιά κ.α. Το είδος 
της χνοώδους δρυός συναντάται αμιγές 
στις ξηρές περιοχές και ανάμεικτο με 
το πλατύφυλλο στις υπόλοιπες. 

• Ορεινά δάση κωνοφόρων: Σε υψό-
μετρο πάνω από τα 800 μ. επικρατούν 
είδη κωνοφόρων που αντέχουν στο ψύχος, 
όπως η μαύρη πεύκη, η κεφαλληνιακή ελά-
τη, η δασική πεύκη, το ρόμπολο (λευκόδερ-
μη πεύκη) και η υβριδογενής ελάτη. 

• Ηπειρωτικά κεντροευρωπαϊκά 
δάση: Απαντώνται σε υψόμετρο από 700 
έως 1770 μέτρα και διαθέτουν τα πλουσιό-
τερα αποθέματα ξύλου της χώρας.
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Διακρίνονται στους εξής τύπους:
α) δάση πλατύφυλλης και ευθύφυλλης βελανιδιάς, γά-
βρου και καστανιάς 
β) αμιγή δάση οξιάς
γ) δάση ερυθρελάτης
δ) δάση σημύδας

Πάνω από τη ζώνη των παραμεσόγειων πλατύφυλλων φυλ-
λοβόλων εμφανίζεται στη μεν Νότια Ελλάδα μέχρι τον Παρ-
νασσό η ζώνη των παραμεσόγειων ορεινών κωνοφόρων, στη 
δε Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα η υποζώνη των δασών της 
υβριδογενούς ελάτης, της μαύρης πεύκης, των μεικτών δασών 
ελάτης-οξιάς και των δασών της οξιάς, τα οποία εκτείνονται ως τα 1.800-1.900μ.

Ζώνες βλάστησης 
Ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο, τη θερμοκρασία και τις τοπικές 

συνθήκες κάθε περιοχής τα είδη βλάστησης διαφέρουν με αποτέλεσμα να κατηγοριο-
ποιούνται σε διαφορετικές ζώνες. 

Ειδικά για την Ελλάδα, έχουν γίνει προσπάθειες για διάκριση της βλάστησης στις 
εξής υψομετρικές ζώνες: 

• Αλπική ζώνη (πάνω από 2000 
μ.): αλπικά λιβάδια (χορτολίβαδα), 
βραχώδεις σχηματισμοί και χαμηλά 
φυτά, είδη τσαγιού του βουνού.
• Υποαλπική ζώνη (1600-
2000μ.): υποαλπικά λιβάδια, μεμο-
νωμένοι θάμνοι, αγριόκεδροι, αραιά 
κωνοφόρα βλάστηση, είδη τσαγιού 
του βουνού. 
• Δάση κωνοφόρων (800-
1600μ.): πεύκα (ρόμπολο, μαύρη 
πεύκη), έλατα (λευκή, κεφαλληνια-
κή, υβριδογενής). 
•  Δάση πλατύφυλλων φυλλο-
βόλων (600-800μ.): βελανιδιές 

(δρύες), οξιές, σφενδάμια, φλαμουριές, καστανιές, καρυδιές, γαύροι, οστριές.
• Βλάστηση μακί (μακκία) (300-700μ): κουμαριές, πουρνάρια, βάτοι, δάφνες, 
σχίνοι, άρκευθοι (κέδροι).
• Μεσογειακή βλάστηση (έως 300μ.): χαλέπιος πεύκη, φρύγανα-χαμηλοί θά-
μνοι συχνά αρωματικοί (θυμάρι, φασκόμηλο, κάπαρη, μέντα, λεβάντα, μάραθος), 
ασφάκες, λαδανιές, χαμορείκια.
• Αζωνική βλάστηση: είναι η βλάστηση της οποίας η ύπαρξη και η σύνθεση 
σε είδη δεν εξαρτάται από το υψόμετρο ή τις κλιματικές συνθήκες αλλά από την 
παρουσία του νερού. Εμφανίζεται κυρίως κατά μήκος ρεμάτων, χειμάρρων και 
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ποταμών, στις όχθες των οποίων εμφανίζονται κυρίως πλατάνια, ιτιές, λεύκες και σε 
κάποιες περιπτώσεις σκλήθρα, λυγαριές, πικροδάφνες.

Βέβαια ο διαχωρισμός αυτός των ζωνών όσον αφορά τα είδη βλάστησης δεν είναι 
απόλυτος, αλλά γίνεται κατά προσέγγιση. Στα όρια, δηλαδή, μεταξύ των όμορων ζωνών 
συχνά συνυπάρχουν είδη και των δύο. 

Συγκεκριμένα, το δάσος Περτουλίου με υψόμετρο από 1150 έως 2060μ. εκτείνεται 
στη ζώνη των κωνοφόρων και στην υποαλπική ζώνη.

Κλίμα
 

Το κλίμα της περιοχής είναι ψυχρό, με αρκε-
τά βροχερό και κρύο χειμώνα και σχετικά θερ-
μό καλοκαίρι (μέση ελάχιστη θερμοκρασία -3,6 
βαθμοί Κελσίου και μέση μέγιστη θερμοκρασία 
24,1 βαθμοί). Το ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται 
σε 1.250 χιλιοστά και το ύψος χιονιού σε 328 χιλι-
οστά κατά μέσο όρο, ενώ η ξηρή και άνυδρη πε-
ρίοδος διαρκεί μόλις έναν μήνα. Οι συχνότεροι 
άνεμοι είναι οι ΒΑ και ΝΔ, ενώ η μέση σχετική 
υγρασία αέρος είναι 75,42%. Στις εγκαταστάσεις 
του δασαρχείου στο Περτούλι λειτουργεί από το 
έτος 1960 μετεωρολογικός σταθμός, ενώ πρό-
σφατα τοποθετήθηκαν άλλοι δύο. Εκεί χρησιμο-
ποιούνται όλα τα όργανα μέτρησης, από τα πιο 
παραδοσιακά ως τα πιο σύγχρονα. Όλοι οι σταθ-

μοί συνδέονται με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Ο φύλακας κα-
θημερινά μετρά και καταγράφει τα μετεωρολογικά δεδομένα ενώ υπάρχει και σταθμός 
που στέλνει τα αντίστοιχα στοιχεία απευθείας στο ΑΠΘ. 
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Παραδασόβιοι οικισμοί. Το Περτούλι
Η διαδρομή από τα Τρίκαλα με 

προορισμό το δάσος του Περτουλίου 
μας οδηγεί μέσα από την κωμόπολη 
Πύλη ή Πόρτα, ανάμεσα στα βουνά 
Κόζιακα και Ίταμο. Μπροστά μας 
ανοίγεται ένα τοπίο με άγρια ομορ-
φιά, το μεγαλοπρεπές φαράγγι που 
σχηματίζει ο Πορταϊκός ποταμός και 
το οποίο αποτελεί τη μοναδική φυσι-
κή δίοδο προς τα χωριά της Πίνδου. 
Τις δύο όχθες του ποταμού συνδέ-
ει επί αιώνες το επιβλητικό πέτρινο 
τοξωτό γεφύρι που κτίστηκε το 1514 
από τον Άγιο Βησσαρίωνα, επίσκο-
πο της περιοχής. 

Συνεχίζοντας το ανέβασμα θα 
συναντήσουμε το μεγαλύτερο χω-
ριό του Κόζιακα, την Ελάτη ή Τύρνα, 
όπως ήταν το παλιό του όνομα, χτι-
σμένη στα 900μ. Απέναντι διακρίνει 
κανείς τα χωριά Βροντερό και Καλό-
γηροι. Η Ελάτη αποτελεί σύγχρονο 
τουριστικό κέντρο της περιοχής με 
πολύ καλές υποδομές για όλες τις 
εποχές του χρόνου.

Το χωριό που έχει γνωρίσει τη με-
γαλύτερη ανάπτυξη κατά το παρελθόν, που ήταν και παραμένει ξακουστό 
και έδωσε το όνομά του στην ευρύτερη περιοχή είναι το Περτούλι. Είναι χτισμένο σε 
υψόμετρο 1150 μέτρων. Υπάρχουν τέσσερις εκδοχές σχετικά με την προέλευση του 
ονόματος του χωριού: α) από τη λέξη Πορτούλι, δηλαδή μικρή πόρτα, φυσική δίοδος 
ανάμεσα στις κορυφές των βουνών, β) από το αόριστο pertuli του λατινικού ρήματος 
perfero, που σημαίνει διαμετακομιστική οδός, γ) από το όνομα του Μπέρτα που φέρε-

ται ως φύλαρχος ή οικιστής του μετά 
την εγκατάλειψη του οικισμού λόγω 
πανώλης (Μπερτούλι: χωριό του 
Μπέρτα), δ) από τη βλάχικη λέξη per 
που σημαίνει αχλαδιά και την κατά-
ληξη et που δηλώνει το μέρος όπου 
υπάρχουν πολλά δέντρα αχλαδιάς. Η 
τέταρτη εκδοχή θεωρείται η πιθα-
νότερη, μιας και το χωριό από πολύ 
παλιά κατοικούνταν από Βλάχους. 
Χαρακτηριστικός είναι ο ακόλουθος 
στίχος που εκφράζει τη μοναδικότη-
τα του τοπίου.
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«Περτούλι πόσο ανέμοιαστο με τ̀  άλλα μέρη μού είσαι»
Φοίβος Δέλφης (1949)

Πράγματι, τόπος ξεχωριστός και ιδιαίτε-
ρος η περιοχή Περτουλίου αφήνει αξέχαστες 
αναμνήσεις και εικόνες στον επισκέπτη. 
Τόπος στον οποίο η φύση έδειξε την εύνοιά 
της δημιουργώντας μια ορεινή όαση εκπά-
γλου ομορφιάς. Οι κορυφές και πλαγιές του 
Κόζιακα, της Βίγγας, της Μπουντούρας, 
της Φούρκας, του Καπτινέλου από τη μία 
πλευρά και της Γκιώνας και της Μπέρτας–
Βαθύ από την άλλη τον περιτριγυρίζουν και 
τον προστατεύουν. Ανάμεσά τους εκτείνε-

ται το οροπέδιο των περτουλιώτικων λιβαδιών, το οποίο διασχίζει ο Περτουλιώτικος ή 
Ξεριάς, παραπόταμος και τροφοδότης του 
Άσπρου (Αχελώου). Κατάφυτες βουνοπλα-
γιές, απότομες χαράδρες, άγρια φαράγγια, 
ρεματιές, κοιλάδες, λιβάδια συνθέτουν το 
απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο που προσφέ-
ρει αναζωογόνηση και προκαλεί θαυμασμό. 

Στον τεράστιο αυτό βιότοπο ζουν αρμο-
νικά πλήθος αγριολούλουδων, αγριόχορτων, 
θάμνων, δέντρων, εντόμων, πουλιών, ζώων 
και ερπετών. Τα χρώματα και οι ευωδιές 
αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές και τις και-
ρικές συνθήκες δημιουργώντας όμως πά-
ντα συναισθήματα χαράς και αγαλλίασης.

Εκτός από την ομορφιά του τόπου, το Περτούλι έχει και σημαντική ιστορία. Κατοι-
κούνταν πάντα ή φιλοξενούσε ανθρώπους με υψηλό οικονομικό, μορφωτικό, πολιτιστι-
κό επίπεδο και μεγαλοπρεπείς κατοικίες. Σε περιόδους που άλλα κοντινά χωριά είχαν 
κλειστές τοπικές κοινωνίες και κατοίκους που ασχολούνταν μόνο με την οικιακή κτη-
νοτροφία, το Περτούλι επηρέαζε την οικονομική ζωή τους. Οι περτουλιώτες είχαν τους 
κατοίκους των διπλανών χωριών ως βοηθούς σε πλήθος δραστηριοτήτων τους.  

Ο οικισμός έχει δώσει το όνομά του και στο ελατόδασος που τον περιβάλλει. Το Κέ-
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ντρο Διαχείρισης του Πανεπιστημιακού Δάσους έχει 
έδρα το Περτούλι και στεγάζεται σε κτίρια παραδο-
σιακής αρχιτεκτονικής, έργα του φημισμένου αρχιτέ-
κτονα Δημητρίου Πικιώνη, τα οποία συνδυάζουν την 
ιστορία, την παράδοση και ταυτόχρονα το νεωτερισμό.

Στη συνέχεια της διαδρομής και μέχρι τον Ασπρο-
πόταμο, συναντά κανείς τα χωριά Νεραϊδοχώρι, Πύρρα, 
Δέση. Πανέμορφα και αυτά, με λίγους κατοίκους τους 
χειμερινούς μήνες και πολλαπλάσιους τους καλοκαι-
ρινούς, καθώς αποτελούν παραθεριστικό προορισμό 
για όλους όσους κατάγονται από την περιοχή. Όλοι οι 
οικισμοί διαθέτουν, όπως και η Ελάτη, υποδομές για 
άριστη φιλοξενία και αξέχαστη διαμονή, δεδομένου ότι 
ο τουρισμός 
αποτελεί μία 

από τις κυριότερες ασχολίες των μόνιμων κα-
τοίκων. Η διατήρηση της παραδοσιακής αρχι-
τεκτονικής των κτιρίων, βασισμένη σε πέτρα 
και ξύλο, και η εναρμόνισή τους με το φυσι-
κό περιβάλλον καθιστούν τα χωριά πόλο έλξης 
επισκεπτών από όλη την Ελλάδα.

Εκτός από τον τουρισμό, οι κάτοικοι ασχο-
λούνται επαγγελματικά και με την υλοτομία. Η 
διοίκηση του Πανεπιστημιακού Δάσους μισθώ-
νει τα συνεργεία των υλοτόμων για την κοπή 
και εξωδάσωση δένδρων, δίνοντας έτσι εργασία σε σημαντικό αριθμό κατοίκων της 
περιοχής. Μια άλλη βασική ασχολία τους αποτελεί και η κτηνοτροφία. Τα κρέατα της 
περιοχής είναι φημισμένα, αφού προέρχονται από ζώα κυρίως ελευθέρας βοσκής, και 
αποτελούν έδεσμα που κάθε επισκέπτης πρέπει να δοκιμάσει. Πολλές γυναίκες ασχο-

λούνται με την παρασκευή παραδοσιακών 
προϊόντων διατροφής, όπως χυλοπίτες, 
τραχανάς, γλυκά κουταλιού, σπιτικά ποτά, 
και με τη συλλογή βοτάνων και αρωματι-
κών φυτών, τα οποία πωλούνται από τον 
συνεταιρισμό τους.

Ο οικισμός που θα επιλέξει για διαμονή 
ο επισκέπτης μπορεί να αποτελέσει την 
αφετηρία για φυσιολατρικές εκδρομές στα 
γύρω χωριά, σε καταπράσινες πλαγιές και 
λιβάδια, σε παλιά μοναστήρια, εκκλησίες 
και γεφύρια. Υπάρχουν πολλές ορειβατικές 

και αναρριχητικές διαδρομές προς τις κορυφές 
των βουνών. Τους χειμερινούς μήνες, το χιονο-
δρομικό κέντρο που βρίσκεται απέναντι από τα 
φημισμένα περτουλιώτικα λιβάδια προσφέρει 
άθληση, αναψυχή και διασκέδαση. Στις γύρω 
κορυφές οι σκιέρ έχουν τη δυνατότητα να κά-
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νουν ορειβατικό σκι καθώς και άλλα ορεινά αθλήματα. Εκτός από αυτού του είδους τις 
δραστηριότητες, μπορεί κάποιος απλά να ξεκουραστεί στο γαλήνιο τοπίο και να απο-
λαύσει τα ντόπια εδέσματα και τα βότανα που συλλέγονται στις πλαγιές του Κόζιακα.  

Απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό τοπίο αποτελεί επίσης ο άνω ρους του ποταμού Αχε-
λώου, ο οποίος σχηματίζει την κοιλάδα του Ασπροποτάμου. Απόκρημνες χαράδρες, από-
τομες πλαγιές, άφθονα νερά, πλούσια βλάστηση με πυκνά δάση από έλατα και πεύκα 
αφήνουν εκστατικό τον επισκέπτη.

Χλωρίδα ελατοδάσους
Το δάσος καλύπτεται στο μεγαλύτερο τμήμα του από πυκνή βλάστηση και πλούσια 

χλωρίδα, καθώς φιλοξενεί μεγάλο αριθμό και ποικιλία φυτών (δέντρων, θάμνων, βοτά-
νων). Λόγω της μεγάλης υγρασίας που επικρατεί στην περιοχή, το δάσος και τα λιβάδια 
είναι καταπράσινα όλες τις εποχές του έτους. Κυρίαρχο αυτοφυές είδος είναι το έλατο 
(υβριδογενής ελάτη), ενώ μεμονωμένα και σποραδικά, σε μικρές συστάδες, απαντώνται 
οξιές, σφενδάμια, δρύες, οστριές, φλαμουριές, ιξός. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα κυριότερα είδη χλωρίδας που φύονται 
στο ελατοδάσος Περτουλίου.

Υβριδογενής ελάτη (Abies borisii regis) 

Η υβριδογενής ελάτη, όπως δηλώνει 
και το όνομά της, αποτελεί φυσικό υβρίδιο 
που προέρχεται από τη διασταύρωση κατά 
την εποχή των παγετώνων του κεφαλλο-
νίτικου έλατου (Abies cephalonica) με το 
ευρωπαϊκό έλατο (λευκή ελάτη-Abies alba) και παρουσιάζει χαρακτηριστικά και των 
δύο ειδών. Δάση υβριδογενούς ελάτης εμφανίζονται κυρίως στην κεντρική Πίνδο, δη-
λαδή στο γεωγραφικό τμήμα που εκτείνεται από τα βουνά της νότιας Ελλάδας έως τα 
Άγραφα, όπου συναντάμε την κεφαλληνιακή ελάτη, και έως τα βουνά της Ηπείρου, της  
Μακεδονίας και της Θράκης, όπου ευδοκιμεί η λευκή ελάτη.

Το είδος αυτό του έλατου έχει ύψος 20 έως 35 μέτρα, κωνικό σχήμα και θολωτή κο-
ρυφή. Ο φλοιός του είναι γκρίζος με λεπτές σχισμές. Τα νεαρά κλαδιά του έχουν μικρό, 
καστανό χνούδι τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο. Τα φύλλα του είναι μικρές βελόνες με 
μήκος 30 χιλιοστά και πλάτος 2-3 χιλιοστά. Οι βελόνες είναι γυαλιστερές, βαθυπράσινες, 
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με αυλάκωση στην επάνω επιφάνεια και δύο υπόλευκες γραμμές στην κάτω επιφάνεια. 
Τα κουκουνάρια (ρέτσια) έχουν ενδιάμεσο μέγεθος από αυτά της κεφαλληνιακής και 
της λευκής ελάτης. Στα κουκουνάρια, στις βελόνες και στη φλούδα του ελάτου αυτού 
υπάρχει λίγο ρετσίνι, όχι όμως στο ξύλο του.

Όταν είναι μικρό αναπτύσσεται στη σκιά, ενώ σε ώριμη ηλικία ευνοείται η ανάπτυ-
ξή του σε φωτεινότερες θέσεις. Έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και υγρασία αέρος. 
Αναπτύσσεται σε ουδέτερα ή ελαφρά όξινα χαλαρά εδάφη, με καλή αποστράγγιση και 
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Είναι κατάλληλο για φύτευση στις ορεινές περιοχές 
της χώρας μας. Σε σχέση με τα άλλα είδη έλατης, είναι είδος που αντέχει στην ξηρασία. 
Τα όμορφα κλαδιά του έλατου (μπάτσες ή λατσούδια) σχηματίζουν οριζόντια πατώματα 
γύρω από τον κορμό του δημιουργώντας την ιδιόρρυθμη και εντυπωσιακή μορφή του. 
Αυτά τα κλαδιά τα έκοβαν παλιά οι κτηνοτρόφοι σχηματίζοντας πανύψηλες θημωνιές 
για τη χειμερινή τροφή των γιδοπροβάτων.

Η εντυπωσιακή ομορφιά που το χαρακτηρίζει έχει συνδέσει το έλατο με μύθους και 
λαϊκές παραδόσεις, όπως αυτή που θέλει τον έλατο να παραπονιέται στο Χριστό ότι εκεί 
στα ψηλά βουνά που τον έβαλε δεν θα μπορεί να βαστάει τον χειμώνα τα ρέτσια, δηλαδή 
τα κουκουνάρια μαζί με τα πολλά και βαριά χιόνια. Έτσι ο Χριστός όρισε, όταν κάνει 
βαρυχειμωνιά, να μην καρπίζει και η καρποφορία των ελατιάδων αποτελεί πρόγνωση 
για τον βαρύ ή ελαφρύ χειμώνα που έρχεται, όπως αποτυπώνεται στη γνωμική λαϊκή 
σοφία:

«Πολλά ρέτσια, λίγα χιόνια 
  λίγα ρέτσια, μπόλικα χιόνια»  

Μαύρη πεύκη (Pinus nigra)
Δέντρο της ορεινής ζώνης με κορμό ολόισιο και συμμετρική διακλάδωση, όπως το 

έλατο. Φθάνει σε ύψος μέχρι τα 30 μέτρα και η κόμη του είναι πλατιά πυραμιδοειδής. 
Φυτρώνει σε ύψος 500 ως 1.900 μέτρα και έχει μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση. Μεγάλα 
δάση αυτού του είδους υπάρχουν στην οροσειρά της Πίνδου και στα βουνά της Δυτικής 
και Κεντρικής Μακεδονίας. Κάνει βελόνες σε μέτριο μέγεθος και κουκουνάρια μικρά 
που ωριμάζουν σ’ ένα χρόνο. Είδος ανθεκτικό στις πιο δυσμενείς συνθήκες εδάφους 
και κλίματος έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για αναδάσωση στα πιο άγονα 
και διαβρωμένα ορεινά εδάφη με εξαιρετική επιτυχία. 
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Δασική πεύκη (Pinus sylvestris)
Αειθαλές ψυχρόφιλο κωνοφόρο δέντρο, μεγάλου ύψους που φτάνει στα 20- 40 μέ-

τρα. Στη χώρα μας το βρίσκουμε μόνο σε μεγάλο υψόμετρο στα βουνά της βορείου 
Ελλάδος. Έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε όλα τα εδάφη και είναι ανθεκτικό σε 
παγετώνες και καύσωνες. Η κόμη της είναι πυραμιδοειδής σε νεαρή ηλικία και ομπρε-
λοειδής στην ωριμότητα. Όλα τα μέρη του δέντρου παράγουν ρητίνη (ρετσίνι) και αι-
θέρια έλαια. Ο φλοιός της είναι παχύς με αυλακώσεις, ενώ τα φύλλα της είναι μεγάλες 
βελόνες που φύονται πολλές μαζί σε κάθε κόμπο του κλαδιού, ενωμένες κατά ζεύγη. 
Οι σπόροι εξαπλώνονται σε μακρινές αποστάσεις και η ταχύτητα ανάπτυξης της είναι 
μέτρια. Τέλος, είναι ευαίσθητη σε δασικές πυρκαγιές.

Οξιά ή φηγός (Fagus Sylvatica)

Ψυχρόβιο, φυλλοβόλο, πλατύφυλλο δένδρο, το πιο ορεσίβιο στη χώρα μας. Συνυπάρ-
χει με το έλατο και τα ορεινά πεύκα σε πολλά βουνά, αλλά σκαρφαλώνει ακόμη ψηλότε-
ρα από αυτά. Δασικό δένδρο η οξιά με τα πιο πολλά και μεγάλα δάση της να απαντώνται 
κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη (τα τρία τέταρτα του συνόλου των δασών οξιάς 
στη χώρα μας), ενώ νότια φθάνουν μέχρι τη Φθιώτιδα και αποτελούν τα νοτιότερα δάση 
οξιάς στην Ευρώπη με ιδιαίτερη φυτογεωγραφική σημασία.

Ευδοκιμεί σε ψυχρά κλίματα, σε νωπά εδάφη με πολλή οργανική ουσία και πλούσια 
σε θρεπτικά στοιχεία. Απαιτεί επίσης μεγάλο ποσοστό υγρασίας αέρα σε σταθερή βάση 
και είναι ανθεκτική στη σκιά περισσότερο από όλα τα πλατύφυλλα. Χάρη στην ιδιότητά 
τους αυτή, τα δάση της οξιάς δεν καίγονται σχεδόν καθόλου αλλά έχουν και μεγάλη 
αναβλαστική ικανότητα.

Γίνεται ωραίο, ψηλό, μεγαλόπρεπο δένδρο που μπορεί να φτάσει τα 40 μέτρα ύψος. 
Η κόμη της οξιάς είναι κωνική όταν το δένδρο είναι μικρό σε ηλικία και πλατιά θολωτή 
όταν μεγαλώσει. Τα φύλλα της έχουν σχήμα αυγού και σκούρο πράσινο χρώμα, ενώ 
το ξύλο της είναι ελαφρά κοκκινωπό. Όταν το δάσος οξιάς είναι πυκνό, τα δέντρα δε 
βγάζουν κλαδιά χαμηλά, αντίθετα ο κορμός τους γίνεται άκλωνος, λυγερός και άσπρος. 

Το ξύλο της δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, αντίθετα προσβάλλεται εύκολα και σαπί-
ζει. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθεί το σκάσιμο, στράβωμα και σκέβρωμα, το ξύλο 
μπαίνει σε ειδικούς φούρνους για τεχνική αποξήρανση και έτσι έχουμε στο εμπόριο το 
ξύλο «φουρνιστής» οξιάς με εφαρμογές στην οικοδομική, την επιπλοποιία, τη ναυπηγι-
κή και γενικά στη βιομηχανία του ξύλου.
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Σφένδαμος (Acer)

Τα είδη του σφενδάμου ξεπερνούν τα εκατό, κάποια από αυτά είναι αειθαλή, αλλά τα 
περισσότερα είναι φυλλοβόλα. Το πιο γνωστό είδος στη χώρα μας είναι ο νεροπλάτανος 
ή ψευδοπλάτανος, γιατί μοιάζει πολύ με τον πλάτανο χωρίς όμως να ανήκει στην ίδια 
οικογένεια. Εύκολα κανείς μπορεί να μπερδέψει τα δύο δέντρα.

Τον συναντάμε στις ζώνες της καστανιάς και της ελάτης στα βουνά της Μακεδονίας, 
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Χρειάζεται εδάφη γόνιμα με αρκετή 
υγρασία και το ύψος του φτάνει τα 15-25 μ. Τα φύλλα του είναι χαρακτηριστικά με τρεις 
ή πέντε μυτερές απολήξεις, ελαφρά, με λοβό και το κάτω μέρος τους είναι σχεδόν λευ-
κό. Ανθίζει πριν από την ανάπτυξη του φυλλώματος και τα άνθη του είναι κρεμαστά με 
μήκος έως 20 εκ. Ιδιαίτερος είναι και ο καρπός του, ο οποίος έχει δύο φύλλα με δύο πυ-
ρήνες στο μέσο (σαν φτερά αεροπλάνου). Αυτό το σχήμα επιτρέπει στον αέρα να μετα-
φέρει τους σπόρους σε μακρινές αποστάσεις για σπορά και βλάστηση. Το ξύλο του δεν 
είναι πολύ συμπαγές, αλλά το ξύλο της ρίζας του κάνει ωραία νερά και είναι περιζήτητο 
για την κατασκευή μουσικών οργάνων και μικρών επίπλων πολυτελείας. 

Δρυς/Βελανιδιά (Quercus)

Η Ελλάδα είναι χώρα των Δρυμών, δηλαδή των δασών από δρύες. Αυτά κυριαρχούν 
έναντι όλων των άλλων δασών. Ο λαός μας ονομάζει τις δρύες «δέντρα» και «δέντρινη» 
τη δρύινη ξυλεία. Η ξεχωριστή αυτή ονομασία έχει ρίζες στους αρχαίους χρόνους. «Δού-
ρα» ονόμαζαν τα ξύλα, «δόρυ» το πολεμικό επιθετικό όπλο, «δούρειος ίππος», δηλαδή 
ξύλινος ίππος ονομάστηκε η ξύλινη κατασκευή που επινόησαν οι Έλληνες για να κατα-
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λάβουν την Τροία. Η δρυς ήταν το δένδρο του Δία και μέσα στους δρυμούς ζούσαν οι 
νύμφες, οι δρυάδες και οι αμαδρυάδες.

Στο βόρειο ημισφαίριο υπάρχουν πάνω από πεντακόσια είδη δρυών. Στη χώρα μας 
διακρίνουμε περίπου δέκα είδη, κάποια από τα οποία είναι αειθαλή, όπως το πουρνάρι 
και η αριά, και κάποια φυλλοβόλα, όπως η πλατίτσα, η χνοώδης δρυς, το τσέρνο, η βαλα-
νιδιά, η μακεδονική δρυς. Τα φυλλοβόλα είδη σχηματίζουν τους δρυμούς, είναι δέντρα 
ψηλά και αιωνόβια, ανθεκτικά και σταθερά. Μπορούν να φτάσουν τα 50 μ. ύψος και τα 
συναντάμε είτε σε πεδινές είτε σε ορεινές περιοχές. Τα φύλλα τους είναι οδοντωτά με 
διαφορές στο μέγεθος, το σχήμα και την υφή από είδος σε είδος. Καρπός της δρυός 
είναι το βελανίδι που χρησιμεύει ως τροφή των ζώων. Αποτέλεσε, ωστόσο, για πολλούς 
αιώνες πηγή τροφής και για τους πληθυσμούς της Ευρώπης, γὶ  αυτό το λόγο οι άνθρω-
ποι τη σέβονταν από τα βάθη της ιστορίας. Χρειάζονται 70 με 80 χρόνια για να αρχίσει 
ένα δέντρο να παράγει καρπούς, ηλικία κατά την οποία θεωρείται ακόμη νεαρό.

Το ξύλο όλων των ειδών δρυός είναι σκληρό, συμπαγές, βαρύ, ανθεκτικό, δε σαπίζει 
εύκολα και δουλεύεται πολύ καλά. Λόγω όλων αυτών των ιδιοτήτων του χρησιμοποιή-
θηκε και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρύτατα στην οικοδομική, στη ναυπηγική, 
στην επιπλοποιία, στην κατασκευή σανίδων, δοκαριών κ.λ.π. Επίσης, χρησιμοποιείται 
ως καυσόξυλο αλλά και για την παραγωγή ξυλοκάρβουνου πολύ καλής ποιότητας, δεν 
καίγεται γρήγορα και δίνει πολύ κάρβουνο με μεγάλη θερμιδική απόδοση. 

Ιξός/Μελάς/Γκι (Viscum album)

Φυτό που ζει μόνιμα παρασιτικά κυρίως επάνω στα έλατα και σπανιότερα σε φυλλο-
βόλα δέντρα, όπως η βελανιδιά. Είναι και αυτό συνδεδεμένο με μύθους και παραδόσεις. 
Λέγεται και νεραϊδόξυλο γιατί παλιότερα οι χωρικοί πίστευαν πως θεραπεύει τους «νε-
ραϊδοπαρμένους». Για τους αρχαίους Κέλτες αποτελούσε φυλακτό και μοιραζόταν στο 
λαό σε ιερές τελετές, όπως συμβαίνει και με τα δικά μας επιτάφια λουλούδια, τα βάγια 
και τον βασιλικό της γιορτής του Σταυρού. Συχνά χρησιμοποιείται ως χριστουγεννιάτι-
κη διακόσμηση, γνωστή ως γκι. Επιλέγεται ως διακόσμηση γιατί θεωρείται καλότυχο 
φυτό, σύμβολο της αγάπης, της ευημερίας και της ειρήνης.

Ο ιξός είναι αειθαλές φυτό με μακρόστενα φύλλα και κιτρινοπράσινα άνθη. Το όνομά 
του σημαίνει κόλλα, κολλητική ύλη. Παράγει έναν στρογγυλό λευκό καρπό, από τον 
οποίο εξάγεται μία κολλώδης ουσία. Αυτή την ουσία χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν οι 
άνθρωποι για να φτιάχνουν ξόβεργες. Η επάλειψη μιας βέργας με αυτή αποτελούσε μια 
άριστη παγίδα για το πιάσιμο των πουλιών. 
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Σε παλαιότερες εποχές, όταν οι άνθρωποι δεν είχαν στη διάθεσή τους ζωοτροφές 
για να θρέψουν τα οικόσιτα ζώα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο ιξός αποτελούσε 
περιζήτητη τροφή για τα γιδοπρόβατα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν ξυλοκόποι, όταν τα 
ζώα τούς άκουγαν να κόβουν έλατα, έτρεχαν προς την κατεύθυνση αυτή ξέροντας πως 
θα βρουν νόστιμη τροφή. 

Επίσης, σύμφωνα με τη λαϊκή βοτανολογία, αποτελεί φάρμακο για διάφορες ασθέ-
νειες. Ο ιξός είναι γνωστός από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές του ιδιότητες 
ως διουρητικό, καρδιοτονωτικό και υποτασικό, αγγειοδιασταλτικό, καθώς και φάρμακο 
κατά των νευρώσεων και της επιληψίας.

Αρκουδοπούρναρο/Ίληξ/Ου (Ilex)
      

Aειθαλής ή φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό δένδρο με αγκαθωτά συνήθως, σκληρά φύλ-
λα. Ο φλοιός και τα φύλλα του είναι λεία και βαθυπράσινα. Αναπτύσσεται σε υγρά, γό-
νιμα εδάφη μέσα σε δάση. Μπορεί να φτάσει τα 10 ή ακόμα και τα 20 μέτρα ύψος, αν 
και στην Ελλάδα περιορίζεται σε 3 μέτρα το πολύ. Την άνοιξη έχει λευκά άνθη, ενώ το 
φθινόπωρο και το χειμώνα έχει κυρίως κόκκινους, πορτοκαλί και κίτρινους καρπούς. Τα 
κλαδιά τους χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση μαζί 
με τα κλαδιά του ιξού.

Οστριά (Ostrya carpinifolia)
 Φυλλοβόλο δέντρο το οποίο φτάνει τα 

15 μέτρα ύψος. Το συναντάμε σε φυλλο-
βόλα δάση και θαμνώνες, σε δάση πεύκης 
αλλά και σε λόφους πετρώδεις, ασβεστολι-
θικούς μέχρι 1700 μ. Ευδοκιμεί σε ευήλιο 
ή ημισκιερό μέρος και είναι ανθεκτικό μέ-
χρι τους -20ο c. 

Μοιάζει πολύ με τον γαύρο, τόσο που 
μόνο οι ειδικοί, όπως και οι ντόπιοι, μπο-
ρούν να ξεχωρίσουν τα δύο δασικά είδη. 
Το φύλλωμα και το σχήμα τους είναι ίδιο, 
αλλά διαφέρουν στα άνθη και με λίγη πε-
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ρισσότερη προσοχή βρίσκουμε διαφορές και στον φλοιό των δέντρων. Ο κορμός της 
οστριάς είναι σκούρος με όρθιες και πλάγιες σχισμές, ενώ του γαύρου είναι λείος και 
γυαλιστερός με αυλακώσεις όρθιες σαν δαχτυλιές.

Ονομάζεται και σκυλόγαυρος λόγω της σκληρότητας του ξύλου της. Εκτός από 
σκληρό, το ξύλο της είναι και βαρύ και χρησιμοποιείται για την κατασκευή μικροαντι-
κειμένων και εργαλείων, αλλά και περιφράξεων.

Φλαμουριά (Tillia)
 
Φλαμουριά, τιλιά, λίπα, φιλύρα είναι 

ονομασίες του ίδιου δέντρου, οι οποί-
ες είναι πιο γνωστές από ότι το ίδιο 
το δέντρο. Το ρομάντζο του Αλφόνς 
Καρ «Υπό τας φιλύρας» και το ψευ-
δώνυμο του Ιωάννη Οικονομόπουλου 
«Φιλύρας» διαφήμισαν το δέντρο και 
το έκαναν γνωστό. Η αρχαιοελληνι-
κή λέξη για το δέντρο είναι φιλύρα, 
η λέξη τίλιο είναι από την επίδραση 
της ιταλικής γλώσσας, γὶ  αυτό τη συ-
νηθίζουν περισσότερο οι κερκυραίοι, 
ενώ η λέξη φλαμουριά κατάγεται από 
το βυζαντινό μεσαίωνα και την τουρ-

κική λέξη για το δέντρο που είναι ihlamur.
Υπάρχουν πολλά είδη του εν λόγω δέντρου, δύο - τρία από τα οποία ευδοκιμούν στη 

χώρα μας με δυσδιάκριτες μεταξύ τους διαφορές. Οι φιλύρες γίνονται πολύ όμορφα 
δέντρα ύψους 15 – 20 μ. με ευθύ κορμό και πολύκλωνη σιλουέτα. Για τον λόγο αυτόν, 
χρησιμοποιούνται στις δενδροφυτεύσεις των δρόμων και των πάρκων, αν και δεν είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικές στη μολυσμένη ατμόσφαιρα των πόλεων. Είναι φυλλοβόλα δέντρα 
και τα φύλλα τους έχουν  το χαρακτηριστικό σχήμα της καρδιάς. Τα λουλούδια έχουν  
χρώμα άσπρο-κίτρινο και μεθυστικό άρωμα. Είναι πλούσια σε νέκταρ γι’ αυτό και προ-
σελκύουν τις μέλισσες που παράγουν ένα μέλι με ιδιαίτερη γεύση. Τα λουλούδια της 
φλαμουριάς, κομμένα και ξεραμένα μαζί με το βράκτειο από το οποίο κρέμονται, χρη-
σιμοποιούνται ευρύτατα στη βοτανοθεραπευτική. Είναι κατάλληλα για την παρασκευή 
αφεψημάτων, τα οποία έχουν σπασμολυτικές και ηρεμιστικές ιδιότητες και ανακουφί-
ζουν τις ασθένειες των αναπνευστικών οδών.

Η φλαμουριά μπορεί να σχηματίσει δάση, ωστόσο συναντάται συνήθως ως μεμονω-
μένο δέντρο στις ζώνες της οξιάς και της καστανιάς αλλά και πιο ψηλά σε μεμονωμέ-
νες συστάδες μαζί με οστριές και σφενδάμια.

Το ξύλο της είναι ελαφρύ, μαλακό, ελαστικό και αυτές του οι ιδιότητες το κάνουν 
ευκολοδούλευτο και ευκολοσκάλιστο. Έτσι, χρησιμοποιείται στην ξυλογλυπτική και ξυ-
λογραφία, στην επιπλοποιία, καθώς και στο σχολείο στο μάθημα της χειροτεχνίας. Η 
ποσότητα που παράγει η χώρα μας είναι μικρή, γὶ  αυτό και εισάγουμε τις ποσότητες 
που χρειαζόμαστε.  
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Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)

 Το δάσος του Περτουλίου είναι διάσπαρτο από αυτόν τον μικρό ακανθωτό θάμνο, 
του οποίου το ύψος και το πλάτος δεν ξεπερνά τα τρία μέτρα και ανήκει στην οικογέ-
νεια των Ροδανθών (Rosaceae). Η αγριοτριανταφυλλιά έχει άνθη πολύ όμορφα, ρόδινα ή 
λευκά, με λίγα φύλλα και πολύ άρωμα. Τα πέταλά της είναι αραιά και ο καρπός της είναι 
γνωστός ως «κυνόροδο». Οι καρποί είναι κόκκινες, ωοειδείς ρώγες με πολλούς σπό-
ρους. Ωριμάζουν αργά το καλοκαίρι προς το φθινόπωρο και είναι τροφή για τα πουλιά 
και για άλλα μικρά θηλαστικά. Όπως και τα άνθη, περιέχουν μεγάλη ποσότητα βιταμί-
νης και χρησιμοποιούνται και από τον άνθρωπο ως πρώτη ύλη για γλυκά του κουταλιού, 
μαρμελάδες, σιρόπια και ζεστά ροφήματα με έξοχη γεύση.

Αγριοφράουλα (Fragaria vesca)

Όλα τα μονοπάτια και τα ξέφωτα του δάσους όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν 
υπάρχει πλήρης φωτεινότητα είναι κατάφυτα από αγριοφραουλιές. Είναι χαμηλές πόες, 
γνωστές και ως χαμοκέρασα, με ρίζωμα που έρπει και σύνθετα φύλλα που αποτελού-
νται από τρία οδοντωτά φυλλάρια. Τα άνθη είναι λευκά μονογενή ή διγενή. Ο καρπός 
τους που ευδοκιμεί στις αρχές του καλοκαιριού αρχικά έχει λευκοπράσινο χρώμα και 
κατά την ωρίμανση γίνεται κόκκινος. 

Τα φύλλα της αγριοφραουλιάς τρώγονται από οπληφόρα ζώα, όπως το μουλάρι και το 
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ζαρκάδι, και οι καρποί της από μια ποικιλία θηλαστικών, όπως ο σκίουρος, και πτηνών, 
όπως τα ορτύκια, που βοηθούν επίσης στη μεταφορά του σπόρου και τη διαιώνισή της.

Οι καρποί της, ιδιαίτερα εύγευστοι και μυρωδάτοι, μπορούν να γίνουν υπέροχη μαρ-
μελάδα. Απαιτείται βέβαια αρκετή υπομονή για να μαζέψει κανείς μια ικανοποιητική 
ποσότητα, λόγω του ιδιαίτερα μικρού μεγέθους τους.

Άρκευθος/Κέδρος (Juniperus oxycedrus)

Ο άρκευθος είναι φυτό που ανήκει στην τάξη των Πευκοειδών και στην οικογένεια 
των Κυπαρισσοειδών με 60 είδη αειθαλών δέντρων ή θάμνων. Η ποικιλία που συναντά-
με στο ελατόδασος Περτουλίου λέγεται Άρκευθος ή Οξύκεδρος, Κέδρο ή Αγριόκεδρο. 
Είναι μικρό δέντρο ή θάμνος με πολλά κλαδιά και διακλαδισμένους βλαστούς. Φτάνει 
τα 6 μέτρα ύψος και βρίσκεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, από τις παράλιες περιοχές 
έως τη ζώνη της ελάτης.

Αποτελεί τον σκαντζόχοιρο του ζωικού βασιλείου γιατί είναι αδύνατο να κόψουμε 
κλαδί του ή να μαζέψουμε κεδρόσπορο χωρίς να μας τρυπήσει με τις βελόνες του. 
Αυτή του η ιδιότητα είναι σωτήρια για τα μικρά ελατάκια που θα φυτρώσουν ανάμεσα 
στα απλωμένα κλαδιά του. Ανενόχλητα θα μπορέσουν να αναπτυχθούν χωρίς τον κίνδυ-
νο να φαγωθούν από κάποιο ζώο, έως ότου δε θα χρειάζονται προστασία. Τα έλατα αυτά 
μεγαλώνοντας θα ρίξουν τη σκιά τους στον κέδρο ο οποίος θα μαραθεί και θα αποδομη-
θεί κάνοντας γόνιμο το έδαφος. Ένας άλλος κέδρος όμως θα φυτρώσει λίγο πιο πέρα 
από τη σκιά του έλατου και με αυτόν τον τρόπο θα επεκταθεί το δάσος σε έδαφος που 
δεν έχει δέντρα.

Ελλέβορος ο κυκλόφυλλος /Σκάρφη/Τρελόχορτο
(Helleborus cyclophyllus Boiss)

«Τα σύκα σύκα και η σκάρφη σκάρφη» έλεγε το γνωμικό, αλλά οι  άνθρωποι επέλε-
ξαν να αλλάξουν τη λέξη σε «σκάφη» καθώς οι περισσότεροι δε γνωρίζουν το φυτό.

Η σκάρφη είναι ένα ποώδες πολυετές φυτό ύψους 30-40 εκατοστών, το οποίο εμφα-
νίζεται στα τέλη του χειμώνα με αρχές της άνοιξης παντού στο δάσος του Περτουλίου. 
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Είναι τόσο ανθεκτικό φυτό που ξεπροβάλλει αν-
θισμένο μέσα από το χιόνι. Η μορφή του είναι 
ιδιαίτερη, δε μοιάζει με κανένα άλλο φυτό και 
αναγνωρίζεται αμέσως. 

Ανήκει στην ίδια οικογένεια με τις ανεμώνες 
και τις νεραγκούλες. Τα φύλλα της σκάρφης εί-
ναι λογχοειδή, οδοντωτά, μεγάλα, με μακρύ μί-
σχο και χωρίζονται σε πολλά επιμήκη φυλλάρια. 
Τα φύλλα φυτρώνουν με τέτοια διάταξη ώστε 
να σχηματίζουν έναν νοητό κύκλο, που δικαιο-
λογεί την ονομασία «κυκλόφυλλος».

Ο βλαστός βγάζει πολύ μικρά φυλλαράκια 
ή βράκτια. Τα άνθη της μοιάζουν εκ πρώτης 
όψεως με ανεμώνες, όμως έχουν σημαντικές 
διαφορές και κιτρινοπράσινο χρώμα. Οι 
ρίζες του φυτού σχηματίζουν μικρούς 
βολβούς, είναι μαύρες, κοντές αλλά πολύ 
δυνατές.

Η σκάρφη είναι φυτό δηλητηριώδες 
λόγω της ουσίας ελλεβορίνη που περι-
έχει. Ωστόσο, όπως πολλά άλλα τοξικά 
φυτά, χρησιμοποιείται στη φαρμακολο-
γία και στην ιατρική. Είναι γνωστές οι 
ιδιότητές του από την αρχαιότητα και 
έχει αποτελέσει φάρμακο της πρακτι-
κής ιατρικής. Έτσι, μέχρι τον 19ο αιώ-
να χρησιμοποιήθηκε στα ψυχιατρεία, σε μικρές 
φυσικά ποσότητες, ως φάρμακο για την τρέλα, γὶ  αυτό χαρακτηρίστηκε και ως 
τρελόχορτο. Οι καταπραϋντικές ιδιότητές του το κατέστησαν ισχυρό αναλγητικό, ιδιαί-
τερα για τους πόνους των δοντιών, όπως επίσης και ηρεμιστικό και υπνωτικό. Παλαιό-
τερα δε, χρησιμοποιούνταν για την καταπολέμηση πολλών ασθενειών των ζώων.

Τα ζώα οδηγημένα από το ένστικτό τους δεν τρώνε τη σκάρφη. Οι άνθρωποι που 
ήθελαν να εκδικηθούν τους εχθρούς τους «σκάρφιζαν», δηλαδή δηλητηρίαζαν, τις ζωο-
τροφές και τα οπορωφόρα δέντρα τους με το απόσταγμα και τη ρίζα του φυτού. Λόγω 
της μεγάλης τοξικότητάς του, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιήσουμε το φυτό για 
οποιαδήποτε χρήση.   

    

Κρόκος (Crocus)
Μέσα από τα ανοιξιάτικα χιόνια μπορεί κανείς να δει να ξεπετάγονται μικρά πανέ-

μορφα λουλουδάκια, τα οποία οι κάτοικοι της περιοχής αποκαλούν διώχτρες, γιατί με 
την εμφάνισή τους διώχνουν το χιόνι. Έχουν χρώμα ανοιχτό μωβ και δεν είναι παρά ένα 
είδος κρόκου, πιθανόν του κρόκου του Ρόμπερτ (robertianus), ο οποίος είναι ενδημικός 
της Πίνδου. Φυτρώνουν σε όλα τα ξέφωτα και τα λιβάδια του Περτουλίου και δίνουν 
χρώμα και απαράμιλλη ομορφιά στο από πολλές απόψεις ξεχωριστό τοπίο.
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Βρύα (Brachythecium) – Λειχήνες (Lichens)

Τα βρύα συγκαταλέγονται μεταξύ των απλούστερων φυτικών οργανισμών της ξη-
ράς. Δεν παράγουν άνθη ή καρπούς. Αναπαράγονται με σπόρια και μπορούν επίσης να 
σχηματίσουν νέα φυτά από μικρά τμήματα βλαστών και φύλλων που έχουν αποκοπεί. 

Οι λειχήνες είναι άλλη μια πρωτόγονη κατηγορία οργανισμών, οι οποίοι αποτελούν 
μια παράδοξη συμβίωση δύο ειδών που ανήκουν σε διαφορετικά βασίλεια, αλλά λει-
τουργούν ως μία βιολογική μονάδα, ένα φύκος και έναν μύκητα που τρέφονται το ένα 
από το άλλο.

Τα βρύα και οι λειχήνες συνήθως συναντώνται σε πεσμένους κορμούς και πάνω σε 
δέντρα, σε βράχους, στο έδαφος και προτιμούν τα κρύα και υγρά περιβάλλοντα των 
δασών. Δεν έχουν ρίζες αλλά λεπτές ριζοειδείς δομές, οι οποίες χρησιμεύουν στην προ-
σκόλληση και απορρόφηση νερού. 

Ευδοκιμούν σε καθαρά περιβάλλοντα, καθώς δεν έχουν μηχανισμούς άμυνας στους 
ρύπους όπως τα ανώτερα φυτά. Έτσι, κάποια είδη, όταν δεν εμφανίζονται σε μια περιο-
χή, σηματοδοτούν την ύπαρξη ατμοσφαιρικής ρύπανσης εκεί.  
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 Μανιτάρια (Fungi)

Τα μανιτάρια ανήκουν στο βασί-
λειο των μυκήτων, το δεύτερο βασί-
λειο σε πλήθος ειδών μετά τα έντομα. 
Εμφανίζουν τεράστια ποικιλία και τα 
συναντάμε παντού. Είναι ετερότρο-
φοι οργανισμοί που δεν ανήκουν στα 
φυτά, καθώς δεν έχουν χλωροφύλλη 
και δεν κάνουν φωτοσύνθεση.  Έτσι, 
αδυνατούν να συνθέσουν οργανικές 
ενώσεις, αλλά τις παίρνουν έτοιμες από 
ζωντανούς ή νεκρούς οργανισμούς. Ο 
ρόλος τους στην ισορροπία του κύκλου 
της ενέργειας θεωρείται αναντικατάστατος, αφού συμβάλλουν στην αποδόμηση 
των νεκρών φυτών και ζώων δίνοντας τροφή στα νέα φυτά. Στην πλειοψηφία τους 
πολλαπλασιάζονται με σπόρια.

Πανίδα ελατοδάσους
Η ευρύτερη περιοχή του Ασπροποτάμου και του Κερκετίου Όρους (Κόζιακα) βρίσκε-

ται υπό το καθεστώς προστασίας του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000 λόγω της 
πλούσιας βιοποικιλότητας που υπάρχει εκεί. Πλούσια και αξιόλογη είναι και η πανίδα 
του ελατοδάσους Περτουλίου, καθώς σ’ αυτό φιλοξενούνται ποικίλα είδη ζώων, όπως η 
καφέ αρκούδα και ο λύκος, αλλά και ζαρκάδια, αγριογούρουνα, αλεπούδες, σκαντζόχοι-
ροι, νυφίτσες, κουνάβια, σκίουροι, ερπετά. 

Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα κυριότερα είδη πανίδας που συναντώνται 
στο ελατόδασος Περτουλίου.

Θηλαστικά

Καφέ αρκούδα (Ursus arctus)
Σήμα κατατεθέν της ορεινής Πίνδου και πιο συγκεκριμένα του ελατοδάσους Περτου-
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λίου είναι η καφέ αρκούδα. Ανήκει επίσημα στα είδη υπό εξαφάνιση σε όλη τη δυτική, 
κεντρική και νότια Ευρώπη και παραμένει αυστηρά προστατευόμενο είδος. Μάλιστα, 
σε ορισμένες περιοχές της Πίνδου παρατηρείται τάση ανάκαμψης του πληθυσμού της. 
Η χώρα μας φιλοξενεί περίπου το 50% του συνολικού πληθυσμού της καφέ αρκούδας 
στη δυτική και νότια Ευρώπη. 

Η καφέ αρκούδα ανήκει στην οικογένεια των παμφάγων θηλαστικών και αποτελεί 
σύμβολο της δύναμης και της μοναχικότητας. Αμιγή και μεικτά δάση φυλλοβόλων και 
κωνοφόρων της ορεινής και ημιορεινής ζώνης αποτελούν το κατεξοχήν ενδιαίτημά της. 
Είναι ζώο με εξαιρετική νοημοσύνη και μνήμη και ζει γύρω στα 20 με 25 χρόνια. Η 
αρκούδα έχει πολύ ανεπτυγμένη ακοή και όσφρηση, ενώ η όρασή της είναι αρκετά 
καλή. Το ενήλικο αρσενικό έχει μήκος έως δύο μέτρα και βάρος 150 με 200 κιλά, ενώ 
το ενήλικο θηλυκό είναι μικρότερο και ζυγίζει γύρω στα 100 κιλά. Χαρακτηριστικό της 
διάπλασής της είναι ότι βαδίζει πατώντας στο έδαφος με όλο της το πέλμα, ειδικά των 
πίσω ποδιών. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να στέκεται όρθια όταν θέλει να ανιχνεύσει 
τον χώρο γύρω της, κυρίως για την ύπαρξη εχθρών που μπορεί να απειλήσουν τα μικρά 
της. Βαδίζει αργά και θεωρείται δυσκίνητο ζώο. Παρόλα αυτά είναι πολύ ευέλικτη και η 
ταχύτητά της μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 60 χιλιόμετρα την ώρα! 

Η αρκούδα είναι ζώο παμφάγο με προτίμηση στις τροφές φυτικής προέλευσης, τις 
οποίες για να εξασφαλίσει διανύει καθημερινά μεγάλες αποστάσεις που φτάνουν, ανά-
λογα με την εποχή, ακόμα και δεκάδες χιλιόμετρα. Στην αρχή του χειμώνα αποτραβιέται 
σε σπηλιές και κουφάλες δέντρων, όπου πέφτει σε χειμέριο ύπνο. Κατά τη διάρκειά του 
η θερμοκρασία του σώματός της μειώνεται κατά 1 με 2 βαθμούς περίπου σε σχέση με 
τους 38 που είναι η φυσιολογική, ενώ παράλληλα μειώνονται και οι καρδιακοί παλμοί 
και ο αναπνευστικός της ρυθμός περίπου κατά 40%. Το βάρος της αρκούδας διαφορο-
ποιείται ανάλογα με την εποχή. Γίνεται μέγιστο το φθινόπωρο, που έχει συσσωρεύσει 
μεγάλες ποσότητες λίπους για να αντιμετωπίσει τις αντίξοες συνθήκες του χειμώνα, 
και ελάχιστο την άνοιξη, όταν το περισσότερο λίπος της έχει καταναλωθεί.

Κάθε δύο με τρία χρόνια το θηλυκό γεννάει ένα έως δύο και σπανιότερα τρία μικρά 
στα μέσα του χειμώνα και ενώ βρίσκεται σε κατάσταση χειμέριου ύπνου. Τα μικρά 
μένουν για ενάμισυ με δύο χρόνια κοντά στη μητέρα τους, η οποία αναλαμβάνει απο-
κλειστικά την ευθύνη για την επιβίωση και την ανατροφή τους. Η αρκούδα δεν είναι 
ζώο επιθετικό προς τον άνθρωπο, αντίθετα προτιμά να τον αποφεύγει. Ωστόσο, η πιο 
επικίνδυνη περίοδος να τη συναντήσει κανείς είναι όταν ξυπνά από τον λήθαργο και πε-
ριπλανιέται στο δάσος με τα μικρά της προς αναζήτηση τροφής. Η αρκούδα απειλείται 
από το παράνομο κυνήγι και τα δηλητηριασμένα δολώματα.
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Λύκος (Canis lupus)
Το ελατόδασος Περτουλίου αποτελεί 

επίσης βιότοπο και για τον λύκο, ο οποίος, 
όπως και η αρκούδα, ανήκει στα είδη ζώων 
που απειλούνται με εξαφάνιση. Τα τελευ-
ταία άτομα του είδους ζουν στην περιοχή 
της Πίνδου, όπως και σε ορεινές και ημιο-
ρεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας 
Ελλάδας. 

Ο λύκος είναι σαρκοφάγο θηλαστικό. 
Έχει συγγενική σχέση αλλά και εξωτερική 
ομοιότητα με τον σκύλο, καθώς και οι δύο 
ανήκουν στην οικογένεια των κυνοειδών. 
Στην περιοχή μας, όπως και σε όλη τη μεσογειακή λεκάνη, το χρώμα του λύκου είναι 
γκρίζο-καφετί με τάση να σκουραίνει στη ράχη. Το σώμα του έχει μήκος ένα με ενά-
μισυ μέτρο και ο μέσος όρος ζωής του είναι 10-12 χρόνια. Ο λύκος είναι πολύ γρήγορο 
ζώο. Τρέχει έως 45 χιλιόμετρα την ώρα και βαδίζει άνετα στο χιόνι χάρη στο ότι τα 
πέλματά του είναι στραμμένα προς τα έξω. Η ακοή είναι ένα από τα δυνατά του σημεία, 
αλλά η όσφρηση είναι η πιο οξυμένη από τις αισθήσεις του. Αξιοσημείωτο είναι ότι έχει 
την ικανότητα να εντοπίζει το υποψήφιο θήραμά του σε απόσταση τριών χιλιομέτρων 
μόνο από τη μυρωδιά που εκείνο εκπέμπει!

Η κοινωνική οργάνωση των λύκων αποτελεί απόδειξη της ευφυΐας που τους διακρί-
νει. Ζουν σε αγέλες των 6-13 ατόμων με καθορισμένη ιεραρχία -αρχηγός σε καθεμιά 
είναι το κυρίαρχο αρσενικό- και συνεργάζονται για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
στο κυνήγι. Εκτός αυτού, η αγέλη φροντίζει και για την ανατροφή των μικρών που γεν-
νιούνται την άνοιξη και παραμένουν για ένα χρόνο κοντά στους γονείς τους. Τα μέλη 
μιας αγέλης επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με άλλες αγέλες με διαφόρων ειδών 
κραυγές. 

Σημαντική απειλή για τον λύκο, αν και πιθανώς με μικρότερη ένταση από ότι για την 
αρκούδα, παραμένει και σήμερα η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων από κτηνοτρό-
φους ύστερα από περιπτώσεις επίθεσης σαρκοφάγων στα κοπάδια τους, καθώς και η 
χρήση παγίδων, δόκανων κλπ.

Αγριόχοιρος ή αγριογούρουνο (Sus scrofa) 
Ο αγριόχοιρος ή αγριογούρουνο είναι εί-

δος δασόβιο. Ζει στα πυκνά θαμνώδη δάση 
πλατύφυλλων φυλλοβόλων αλλά και σε μει-
κτά δάση σε όλες σχεδόν τις περιοχές της 
ηπειρωτικής Ελλάδας και σε κάποια νησιά. 
Τρέφεται κυρίως με διάφορα φρούτα και 
καρπούς του δάσους, αλλά και με ρίζες και 
βολβούς από το έδαφος, συχνά όμως ανα-
ζητά τροφή και σε γειτονικές καλλιέργειες. 
Επιπλέον, ως παμφάγο, τρώει και έντομα 
και μικρά ή μεσαία ζώα αλλά και πτώματα. 
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Ζει περίπου δέκα χρόνια και το βάρος του σε πλήρη ανάπτυξη φτάνει τα 170-200 κιλά. 
Είναι πολύ δυνατό ζώο και όταν τρέχει μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 40 χιλιόμε-
τρα την ώρα παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Οι πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις 
του είναι η όσφρηση και η ακοή, ενώ η όρασή του είναι περιορισμένη. 

Οι αγριόχοιροι είναι ζώα κοινωνικά και διαβιούν σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες με 
ιεραρχική οργάνωση και καλή συνεργασία μεταξύ των μελών τους. Οι ομάδες αυτές 
αποτελούνται από ένα έως έξι θηλυκά ακολουθούμενα από τα μικρά τους έως δύο ετών 
(γεννούν τρία έως δέκα μικρά κάθε χρόνο ή εξάμηνο) και αρχηγός είναι το γηραιότερο 
θηλυκό που μεριμνά για την ασφάλεια και την τροφή της αγέλης. Τα αρσενικά βρίσκο-
νται γύρω από τις ομάδες σε μια σχετική απόσταση.

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)
Το ζαρκάδι είναι επίσης ένα είδος ζώου που 

απαντάται στην περιοχή που μελετάμε, αλλά 
και γενικότερα στα ορεινά και ημιορεινά της 
ηπειρωτικής Ελλάδας εκτός της Πελοποννή-
σου. Ζει, τρέφεται και αναπαράγεται συνήθως 
σε αραιά δάση πλατύφυλλων φυλλοβόλων με 
θαμνοσκεπείς εκτάσεις, τα οποία τού χρησι-
μεύουν για κάλυψη και από τους εχθρούς και 
από τις καιρικές συνθήκες. Φυτοφάγο θηλαστι-
κό, όχι ιδιαίτερα μεγαλόσωμο, συχνά αποτελεί 
βορρά στα σαρκοφάγα και παμφάγα του δά-
σους, κυρίως στον λύκο αλλά και στην αρκούδα 

και στο αγριογούρουνο. Το ίδιο τρέφεται με πόες, καρπούς, θάμνους και φυλλοβόλα 
δέντρα, χωρίς όμως να τους προκαλεί ζημιές αφού δεν παρουσιάζει φλοιοφαγία. 

Ζει σε μικρές ομάδες και ο μέσος όρος ηλικίας του φτάνει τα οκτώ με δέκα χρόνια. 
Κερατοφυΐα παρουσιάζουν μόνο τα αρσενικά άτομα. Τα κέρατά τους πέφτουν μεταξύ 
Οκτωβρίου και Νοεμβρίου και αμέσως μετά αρχίζει η ανάπτυξη των νέων, των οποίων 
το τελικό μήκος φτάνει τα 20 – 25 εκατοστά. Την περίοδο μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου το 
θηλυκό ζαρκάδι γεννά συνήθως δύο μικρά, τα οποία από την ηλικία των τριών εβδομά-
δων ακολουθούν τη μητέρα τους προς αναζήτηση τροφής. Το ζαρκάδι απειλείται και 
από τον άνθρωπο, ο οποίος το κυνηγά για το εξαιρετικά εύγευστο και θρεπτικό του 
κρέας.

Αλεπού (Vulpes vulpes)
Η αλεπού ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων θηλαστικών και τη συναντούμε κυρί-

ως σε πυκνές δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές, αλλά και σε περίχωρα μεγάλων πόλε-
ων, ακόμη και σε σκουπιδότοπους. Συμβολίζει την πονηριά και την αταξία. Η κόκκινη 
αλεπού που διαβιεί στην Ελλάδα είναι το είδος με τη μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλω-
ση παγκοσμίως και παρουσιάζει μια ποικιλία χρωματισμών που κυμαίνονται από το 
ζωηρό κόκκινο έως το καστανό σκούρο, ενώ η ουρά της είναι πάντα λευκή στην άκρη. 
Το σώμα της έχει μήκος έως 90 εκατοστά και ζυγίζει δύο έως δέκα κιλά. Εντυπωσιακό 
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είναι το γεγονός ότι η ουρά της είναι τόσο με-
γάλη που φτάνει έως και τα 2/3 του μήκους του 
σώματός της. Αν και τα πόδια της είναι κοντά 
και λεπτά, είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά δυνατά 
και ευκίνητα, επιτρέποντάς της να αναπτύσσει 
ταχύτητα έως και 50 χιλιομέτρων την ώρα. 

Η αλεπού είναι παμφάγο ζώο και έχει την 
ικανότητα να προσαρμόζει τη διατροφή της 
ανάλογα με αυτά που προσφέρει το περιβάλ-
λον όπου βρίσκεται. Τρώει καρπούς και άλλες 
φυτικές τροφές, αλλά και μικρά ζώα (τρωκτικά, 
λαγούς, κουνέλια), έντομα και πτηνά. Κάθε χρόνο γεννά πέντε έως δέκα μικρά και η πιο 
επικίνδυνη περίοδος να προκαλέσει καταστροφές σε εκτροφεία θηραμάτων και κοτέ-
τσια είναι τον Μάιο, όταν αναζητά τροφή για να τα μεγαλώσει.

Σκίουρος ή βερβέρα (Sciurus vulgaris)

Στην κατηγορία των μικρών θηλαστικών ζώων που ζουν στην περιοχή Περτουλίου 
ανήκει και ο σκίουρος. Το όνομά του προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις σκιά και 
ουρά και ονομάστηκε έτσι γιατί έχει τη συνήθεια να κάθεται στη σκιά της ουράς του. 
Συγκεκριμένα, το είδος που συναντάμε κυρίως εδώ είναι ο μαύρος σκίουρος που είναι 
σκίουρος δέντρων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού, όπως και όλων των ειδών, είναι η 
μεγάλη φουντωτή ουρά που συχνά ξεπερνά ακόμα και το μήκος του σώματός του. Ζυ-
γίζει 230-280 γραμμάρια και το μέγεθός του φτάνει περίπου στα 20 με 28 εκατοστά. Ο 
θηλυκός σκίουρος αυτού του είδους γεννά δύο έως τέσσερα μικρά μια φορά τον χρόνο. 
Στέκεται άνετα στα πίσω του πόδια, τα οποία είναι μακρύτερα, και με τα μπροστινά που 
είναι πιο κοντά μπορεί να πιάνει και να επεξεργάζεται την τροφή του ή άλλο αντικείμε-
νο. Είναι παμφάγο τρωκτικό και τρέφεται με καρπούς, φρούτα, σπόρους και μύκητες 
του δάσους, αλλά και με έντομα, πουλιά, βατράχια, ακόμα και με μικρά θηλαστικά. 

Οι σκίουροι δέντρων δεν πέφτουν σε χειμερία νάρκη, όπως κάποιοι σκίουροι εδά-
φους, αντίθετα συλλέγουν καρπούς, συνήθως καρύδια, και τους αποθηκεύουν στο έδα-
φος ή σε οποιαδήποτε άλλη προσιτή θέση για τον χειμώνα. Όταν λοιπόν τους χρεια-
στούν, δε δυσκολεύονται να τους βρουν χάρη στην άριστη μνήμη που διαθέτουν για τις 
θέσεις αυτές. Συχνά όμως οι καρποί αυτοί έχουν ήδη αρχίσει να φυτρώνουν και έτσι δεν 
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είναι διαθέσιμοι για τροφή. Με τον τρόπο αυτό ο σκίουρος συντελεί στον πολλαπλασια-
σμό των δέντρων ενός δάσους.

Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor και Erinaceus roumanicus)
  
Ο σκαντζόχοιρος είναι επίσης ένα από τα 

μικρά θηλαστικά ζώα που διαβιούν στο δάσος 
μας αλλά είναι πολύ συνηθισμένο και σε όλη 
τη χώρα, αφού αποτελεί ενδημικό είδος του ελ-
ληνικού χώρου και για το λόγο αυτό προστα-
τεύεται. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι 
τα καφε-κίτρινα αγκάθια μήκους 2 εκατοστών 
που φέρει σε όλο του το σώμα, εκτός από το 
πρόσωπο και την κοιλιά. Πρόκειται για τρίχες 
που έχουν γίνει σκληρές με κερατίνη και που 
το προστατεύουν από τους εχθρούς, γιατί πε-

τάγονται απειλητικά προς τα έξω όταν το ζώο νιώθει ότι κινδυνεύει και τυλίγει το σώμα 
του σε μπάλα. 

Ο σκαντζόχοιρος ανάλογα με το μέγεθός του ζει δύο με επτά χρόνια και είναι ζώο 
μοναχικό, νυχτόβιο και παμφάγο. Την ημέρα κοιμάται στην υπόγεια φωλιά του ή κάτω 
από χαμηλή βλάστηση, ενώ τη νύχτα αναζητά την τροφή του που περιλαμβάνει έντομα, 
σκουλήκια, αυγά πουλιών, φίδια, μανιτάρια, σπόρους και καρπούς του δάσους. Όταν η 
θερμοκρασία μειωθεί πολύ, πέφτει συνήθως σε χειμερία νάρκη ως την άνοιξη. Κάθε κα-
λοκαίρι ο θηλυκός σκαντζόχοιρος, που αντίθετα με το σύνηθες είναι πιο μεγαλόσωμος 
από τον αρσενικό, γεννά τρία με έξι μικρά.

Πτηνά
Πλήθος πτηνών διαβιούν επίσης στο δάσος, όπως γεράκια, κίσσες, κότσυφες, σπανι-

ότερα αετοί καθώς και πολλά είδη μικρότερων πτηνών, πέρδικες, μπεκάτσες, φασιανοί, 
γεράκια, δρυοκολάπτες. Η περιοχή του Κερκετίου Όρους είναι περιοχή σημαντική για 
τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά, ειδικά για τα όρνια. Στα αναπαραγόμενα είδη περιλαμβά-
νονται ο ασπροπάρης, το όρνιο και ο χρυσαετός. 

Γεράκι (Falco)
Το γεράκι ζει απομονωμένο σε ορεινές αλλά και σε δα-

σώδεις περιοχές. Φτιάχνει τη φωλιά του σε ψηλές κορυ-
φές δέντρων, σε ερειπωμένα κτίρια ή σε εγκαταλελειμμέ-
νες φωλιές άλλων πουλιών. Είναι σαρκοφάγο αρπακτικό 
πτηνό που αναζητά την τροφή του κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και η λεία του αποτελείται κυρίως από πουλιά 
όλων των ειδών, αλλά και από μικρά και μεσαία θηλαστι-
κά, ερπετά, αμφίβια, τρωκτικά. Εποπτεύοντας το χώρο 
από κάποιο ύψος με την οξύτατη όραση που το διακρίνει, 
εντοπίζει το υποψήφιο θύμα του και του επιτίθεται με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα και δύναμη, το χτυπά και το αρπάζει 
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με τα γαμψά του νύχια για να το κατασπαράξει στη συνέχεια. 

Κίσσα (Garrulus glandarius)
Η κίσσα είναι ένα κατεξοχήν δασόβιο πτηνό, 

με βιότοπό της τα δάση κωνοφόρων και πλα-
τύφυλλων δέντρων, ιδιαίτερα δρυών. Ανήκει 
στην οικογένεια των κορακοειδών και είναι μι-
κρόσωμο πουλί με μήκος 25 έως 35 εκατοστά 
και βάρος έως 200 γραμμάρια. Είναι σχεδόν 
παμφάγο είδος πτηνού, βασικό όμως στοιχείο 
της διατροφής της αποτελούν τα βελανίδια, 
τα οποία συλλέγει και μεταφέρει σε μεγάλες 
αποστάσεις για να τα κρύψει για τον χειμώνα. 
Συγκεκριμένα, μεταφέρει έως και πέντε βελα-
νίδια ταυτόχρονα, ένα στο ράμφος της και τα υπόλοιπα στο λαιμό και στον οισοφάγο. 
Χάρη στην ιδιαίτερη ευφυΐα και μνήμη που διαθέτει, είναι ικανή να θυμάται τις κρυ-
ψώνες και να βρίσκει τους καρπούς αυτούς όταν τους έχει ανάγκη. Λόγω όμως του 
μεγάλου αριθμού βελανιδιών που θάβει (έως και 3.000 βελανίδια σε ένα μήνα), πολλά 
από αυτά φυτρώνουν ώσπου να τα αναζητήσει. Με τη συνήθειά της, λοιπόν, αυτή συμ-
βάλλει στον πολλαπλασιασμό του δάσους δρυός, με αποτέλεσμα να συναντώνται τέτοια 
δέντρα ακόμα και σε δάση κωνοφόρων. 

Η κίσσα είναι γνωστή για τον μιμητισμό της, αφού έχει την ικανότητα να μιμείται 
φωνές άλλων πουλιών, ακόμη και ζώων. Την ελκύουν τα έντονα χρώματα και τα λαμπε-
ρά αντικείμενα και συχνά τα «κλέβει» για να στολίσει με αυτά τη φωλιά της.

Ερπετά  

Στο ελατόδασος Περτουλίου ζουν επίσης και διαφόρων 
ειδών ερπετά. Είναι ζώα που διαθέτουν σπονδυλική στήλη. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα φίδια, όπως η ελαφίς (κοινώς 
δενδρογαλιά) και η οχιά, οι χελώνες, οι σαύρες, οι σαλαμάν-
δρες. Τα περισσότερα ερπετά γεννούν αυγά, ενώ κάποια 
είδη είναι ζωοτόκα, δηλαδή γεννούν ζωντανά μικρά. Κοινό 
γνώρισμα σε διάφορα είδη ερπετών είναι η μακροβιότητα. 
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Για παράδειγμα υπάρχουν χελώνες που ζουν περισσότερο από 150 χρόνια. 
Όταν ο καιρός γίνεται πολύ κρύος και η αναζήτηση τροφής δυσχερής, τα ερπετά 

πέφτουν σε χειμερία νάρκη που έχει διαφορετική διάρκεια για το καθένα. Η χειμερία 
νάρκη διαφέρει από τον χειμέριο ύπνο της αρκούδας στο ότι κατά την περίοδο αυτή 
η θερμοκρασία του σώματος του ζώου πλησιάζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
(σχεδόν 0°C), οι καρδιακοί παλμοί και ο αναπνευστικός ρυθμός ελαττώνονται δραματικά 
και το ζώο ξυπνά ανά διαστήματα για να αποβάλει περιττώματα. 

Ελατόδασος Περτουλίου
Το πανεπιστημιακό δάσος του Περτουλίου βρίσκεται στην κεντρική Πίνδο και εκτεί-

νεται από τις δυτικές πλαγιές του Κόζιακα μέχρι τις βορειοανατολικές πλαγιές της 
Μπουντούρας σε υψόμετρο από 1150 μέχρι 2060 μέτρα. Απέχει 48 χλμ από την πόλη 
των Τρικάλων, εκτεινόμενο κατά μήκος της επαρχιακής οδού Τρικάλων - Ασπροποτά-
μου. Η έκταση όλου του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου ανέρχεται σε 3.296,59 
εκτάρια (περίπου 33.000 στρέμματα), από τα οποία τα 2.361,83 εκτάρια (περίπου 24.000 
στρέμματα) καλύπτονται αμιγώς από δάσος. Τα υπόλοιπα περιλαμβάνουν ποτάμια και 
χειμάρρους, χορτολιβαδικές εκτάσεις αλλά και ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως δρόμους, 
οικισμούς, καθώς και το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου.

Αποτελεί δε δημόσιο δάσος που ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Κράτος και 
έχει παραχωρηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1934 για σκο-
πούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς, χάρη στις ενέργειες του καθηγητή Αναστασίου 
Οικονομόπουλου. Το δάσος αυτό είναι ένα από τα δυο πανεπιστημιακά δάση της Ελ-
λάδας (το άλλο βρίσκεται στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής). Η Διοίκηση του Πανεπιστημια-
κού Δάσους Περτουλίου αποτελεί ένα δασαρχείο, το οποίο υπάγεται στο Ταμείο Διοίκη-
σης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών και όχι στην ίδια δομή με την υπόλοιπη 
Δασική Υπηρεσία. Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
(Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) ιδρύθηκε το 1951 με τον Νόμο 1881 για τη διοίκηση και πρότυπη διαχείριση 
των πανεπιστημιακών δασών Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη - Βραστών Χαλκιδι-
κής, που έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας κατά νομή στο Πανεπιστήμιο 
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Θεσσαλονίκης με τον Ν. 6320/34. Το δάσος εποπτεύεται από τον Δασάρχη και διαθέτει 
δασικό προσωπικό εξομοιωμένο από τον Νόμο στα καθήκοντα με όλους τους δημοσί-
ους δασικούς υπαλλήλους της υπόλοιπης χώρας. Το Ταμείο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 
μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Το Τ.Δ.Δ.Π.Δ εφαρμόζει σύγχρονη αειφορική διαχείριση πολλαπλών σκοπών στα Πα-
νεπιστημιακά Δάση και προσφέρει υλικοτεχνική υποστήριξη για τη συστηματική άσκη-
ση των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 
και τη διεξαγωγή δασικών πειραμάτων, ερευνών και 
εφαρμογών. Κάθε χρόνο πολυάριθμοι Έλληνες και 
αλλοδαποί επιστήμονες δασολόγοι από ερευνητικά 
ιδρύματα και πανεπιστήμια επισκέπτονται το Πα-
νεπιστημιακό Δάσος για ενημέρωση και ανταλλαγή 
απόψεων σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, εφαρ-
μοσμένης δασικής πολιτικής και οικονομικής διαχεί-
ρισης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προβάλλεται διεθνώς 
το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
και το Πανεπιστήμιο γενικότερα. Τέλος, το Τ.Δ.Δ.Π. 
Δασών αναλαμβάνει και εκτελεί δασοτεχνικά έργα 
στα πανεπιστημιακά δάση, συμβάλλοντας έτσι στην 
πολλαπλή ανάπτυξη και υποστήριξη των τοπικών 
ορεινών κοινοτήτων, καθώς και στην οικονομική ενί-
σχυση του παραδασόβιου πληθυσμού.

Το δάσος Περτουλίου εντάσσεται στην ευρύτερη 
Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή του Κόζιακα, η 
οποία εποπτεύεται από το Δασαρχείο Τρικάλων. Εκεί το κυνήγι επιτρέπεται για ορι-
σμένα είδη ζώων και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ακόμη και για συγκεκριμένες 
ώρες της ημέρας, μετά από έκδοση άδειας από τον προαναφερόμενο φορέα. Το κυνή-
γι διεξάγεται συνοδεία θηροφυλάκων του δασαρχείου και οι κυνηγοί πληρώνουν στην 
έξοδο για κάθε θήραμα. Η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή συνιστά πόλο έλξης για 
πολλούς κυνηγούς.

Σκοποί 
Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου επιδιώκει τα παρακάτω:

• την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
• την έρευνα και την πρότυπη διαχείριση και εκμετάλλευση του δάσους με στόχο 
την αειφορία
• τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ξύλου
• την παραγωγή χρήσιμου νερού
• την παραγωγή βοσκήσιμης ύλης για τα αγροτικά και θηραματικά ζώα
• τη διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους και την εξασφάλι-
ση της υδρονομικής, προστατευτικής, υγιεινής και αισθητικής αξίας του δάσους
• την αναβάθμιση του ορεινού όγκου της περιοχής
• τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στον τοπικό πληθυσμό όσο και 
στους διερχόμενους επισκέπτες 
• την παροχή εργασίας στον παραδασόβιο πληθυσμό δια μέσου των δασικών εργα-
σιών και δασικών έργων
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Η διαχείριση του δάσους
Α. Χαρτογράφηση – οριοθέτηση – φύλαξη
Για να μπορεί το Πανεπιστήμιο να διαχειρίζεται την 

έκταση των 33.000 στρεμμάτων που αποτελούν το δά-
σος του Περτουλίου έχει χαρτογραφήσει και έχει χω-
ρίσει το δάσος σε 9 ορεογραφικές μονάδες με τις ονο-
μασίες Μπράϊκο, Βαθύ, Κορομηλιά, Γκαλντερίμι, Λύξα, 
Κόζιακας, Βίγγα, Λιοπέϊκα, και Γκλαπάτσα. Οι μονάδες 
αυτές χωρίζονται σε 174 δασικά τμήματα. Ο χωρισμός 
σε δασικά τμήματα γίνεται με τη σήμανση ορισμένων 
δέντρων, τα οποία αποτελούν τα όρια κάθε τμήματος. 
Σε ύψος περίπου δύο μέτρων οι κορμοί των δέντρων 
αυτών σημαδεύονται με χρώματα, όπως κόκκινο, κί-
τρινο, άσπρο, μπλε (σχηματίζοντας έναν κύκλο στην 
περίμετρο του κορμού). Μέριμνα λαμβάνεται 
ώστε να σημαδεύονται δέντρα που ακολουθούν 
το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, προκειμέ-
νου το κάθε τμήμα να έχει κατά το δυνατόν φυ-
σικά όρια, όπως ρυάκια, πλαγιές κλπ. Σε κάθε 
τμήμα δίνεται επίσης ένας αριθμός που ανα-
γράφεται σε ταμπελάκι και στερεώνεται στον 
κορμό ενός δέντρου του τμήματος, το οποίο 
συνήθως δεν υλοτομείται. Έτσι, κάθε τμήμα 
χαρακτηρίζεται και καταγράφεται με ένα χρώ-
μα και έναν αριθμό π.χ. κόκκινο 701.

Όλα τα τμήματα του δάσους τα διατρέχει πυ-
κνό δασικό οδικό δίκτυο, το οποίο αποτελείται από δρόμους που χαράχτηκαν 
και ανοίχτηκαν όταν το Πανεπιστήμιο ανέλαβε τη διαχείριση και πλέον αποφεύγεται 
να ανοιχτούν άλλοι. Αρκεί συνήθως η συντήρηση αυτών που ήδη υπάρχουν. Ο ρόλος 
τους είναι διπλός: Από τη μία διευκολύνουν τη μεταφορά των κομμένων κορμών και 
κάθε είδους εργασία και από την άλλη λειτουργούν ως μικρές αντιπυρικές ζώνες. Κάθε 
δασικός δρόμος είναι φραγμένος με μια σιδερένια μπάρα, η οποία κλειδώνει και ανοίγει 
μόνο με άδεια του δασαρχείου. Με αυτό τον τρόπο, καθώς και με τις συνεχείς περιπο-
λίες, φυλάσσεται το δάσος από τη λαθροϋλοτόμηση και κάθε είδους δραστηριότητες 
επιβλαβείς για αυτό.
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 Β. Ξυλοπονία και πολιτική ξύλου - Κοπή δένδρων
Σε κάθε δασικό τμήμα γίνεται επέμβαση με επιλογική υλοτομία κάθε 10 χρόνια (χρό-

νος περιφοράς). Οι υλοτομίες στο δάσος του Περτουλίου διενεργούνται συστηματικά 
και με βάση τις επιστημονικές αρχές της Αειφορικής Διαχείρισης. Ο τρόπος διαχείρι-
σης εξαρτάται όχι μόνο από τις φυσικές συνθήκες του δασικού οικοσυστήματος και 
τον γενικότερο δασοπονικό σχεδιασμό, αλλά και από τις συνθήκες της αγοράς ξύλου, 
όπως επίσης και από τις ανάγκες του τοπικού πλη-
θυσμού (πχ καυσόξυλα για θέρμανση).

Το δάσος Περτουλίου διαθέτει το δικό του δι-
αχειριστικό σχέδιο, όπως κάθε δάσος οφείλει να 
έχει. Ο σχεδιασμός έχει ως βάση του τις αρχές της 
αειφορίας. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο 
σχεδιασμός με βάση τις αρχές της αειφορίας, λαμ-
βάνονται υπ` όψιν παράμετροι όπως η σιγμοειδής 
αύξηση των δέντρων (δακτύλιοι των δέντρων) και 
οι αυξητικές εξισώσεις του συγκεκριμένου δά-
σους, οι οποίες είναι συνάρτηση του κλίματος, της 
ποιότητας του εδάφους, της θερμοκρασίας, του 
υψομέτρου, των δασοπονικών κ.λ.π. Οι παραπάνω 
παράμετροι βοηθούν τους αρμόδιους του πανε-
πιστημίου να υπολογίσουν τον όγκο ξυλείας που 
υπάρχει σε κάθε ορεογραφική μονάδα και σε κάθε 
ένα από τα 174 δασικά τμήματα, πόσο δηλαδή αυ-
τός ο όγκος αυξάνει κάθε χρόνο και πόσο θα αυξη-
θεί σε μία δεκαετία. Ζητούμενο είναι να μην παίρνουμε περισσότερη ξυλεία από αυτή 
που παράγεται. 

Στο σημείο αυτό παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα εξ αντιθέτου, προκειμένου 
να γίνει κατανοητή η μεγάλη σημασία των ιδιαίτερων μεθόδων της Δασοπονίας και 
ειδικότερα της Δασικής Διαχειριστικής: Σε ένα γεωπονικό (όχι δασοπονικό) είδος, πχ 
στις ροδακινιές, το «κεφάλαιο» είναι το δέντρο και ο «τόκος» (δηλ. το λήμμα που πρέπει 
να αποληφθεί) το ροδάκινο. Στην περίπτωση της Δασοπονίας, «κεφάλαιο» είναι ο όγκος 
του δέντρου (ελάτου, πεύκου κ.ά. δασοπονικών ειδών) σε μια δεδομένη χρονική στιγμή 
και «τόκος» οι ετήσιοι αυξητικοί δακτύλιοι που συσσωρεύονται γύρω από το δέντρο, 
αυξάνοντας τη διάμετρό του και τον όγκο του. Ωστόσο, σε αντίθεση με το ροδάκινο 
που το ξεχωρίζουμε και το αποκολλούμε εύκολα από τη ροδακινιά, δεν θα είχε νόημα να 
αποκολλούμε κάθε χρόνο τους καινούργιους αυξητικούς δακτυλίους από το έλατο, διότι 

έτσι και το έλατο θα καταστραφεί 
και ιδιαιτέρως χρήσιμο προϊόν δεν 
θα προκύψει και τεχνικο-οικονομι-
κά θα είναι γενικά μια ασύμφορη 
διαδικασία. 

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
βλέπουμε ένα δασικό οικοσύστημα 
ως μια ολότητα ξυλώδους μάζας 
που αυξάνεται με ορισμένο ρυθμό 
(πχ τρία κυβικά μέτρα ανά εκτάριο 
ετησίως) ανάλογα με το πόσο πα-



Α
ειφόρο Ελατόδασος Περτουλίου

45

χείς είναι οι αυξητικοί δακτύλιοι και πόσο γρήγορα ψηλώνουν τα δέντρα στις συνθήκες 
κάθε δάσους. Γίνεται αναγωγή της μέσης αύξησης κάθε δέντρου σε συνολικά κυβικά 
μέτρα και μετά γίνεται απόληψη ενός αριθμού δέντρων από το δάσος μέχρι να συμπλη-
ρωθεί ο προβλεπόμενος όγκος. Αυτή η κάπως «αφηρημένη» και «μαζική» αντίληψη του 
δασικού οικοσυστήματος ήταν αναγκαία για να επιτευχθεί η αειφορική διαχείρισή του 
και, κατά μια άποψη, η ανάγκη αυτή δημιούργησε το ζήτημα και την έννοια της «αει-
φορίας» των καρπώσεων και της «αειφορικής διαχείρισης», που πιθανολογούνται ότι 
καθιερώθηκαν αρχικά στο ιδιόρρυθμο αντικείμενο της Δασοπονίας και επεκτάθηκαν 
ως έννοιες ευρύτερα (πχ «αειφορική ανάπτυξη»).

Με αυτόν τον τρόπο σχεδιασμού της υλοτόμησης εφαρμόζονται οι αρχές της αειφο-
ρίας, όπως προαναφέρθηκε. Μία πρακτική εκτίμηση για την επίτευξη ή μη της αειφο-
ρίας θα ήταν η εξής: αν πετούσαμε πάνω από το δάσος με αεροπλάνο ή αν το βλέπαμε 
από μια ψηλότερη κορυφή, δε θα έπρεπε να υπάρχουν μεγάλα κενά, δηλαδή το δάσος 
να μην αλλάζει μορφή. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος επιλογής των δέντρων για κοπή 
γίνεται βάσει κάποιων ειδικότερων αρχών όπως:

 α) η αρχή της Αναγέννησης (Α), σύμ-
φωνα με την οποία κόβονται τα πιο με-
γάλα δέντρα, αυτά που εμποδίζουν τα 
μικρά να αναπτυχθούν. Προϋπόθεση 
αποτελεί η ύπαρξη αρκετής αναγέννη-
σης.
β) η αρχή του Εξευγενισμού (Ε). Επι-
λέγουμε να κοπούν τα κακόμορφα π.χ. 
αυτά των οποίων ο κορμός δεν είναι 
ίσιος ή αυτά που έχουν πολλά καρκι-
νώματα και δε θα δώσουν καλή ξυλεία, 
ενώ ταυτόχρονα καταπιέζουν τα καλλί-
μορφα και ευθυτενή που θα έχουν με-
γάλη αξία ως τεχνική ξυλεία.

γ) η αρχή της Ιδεατής Δομής (Ι). Επιλέγουμε τα 
δέντρα που θα απομακρυνθούν με τέτοιον τρό-
πο, ώστε σε κατά το δυνατόν μικρή επιφάνεια να 
υπάρχει η μέγιστη δυνατή ποικιλία διαμέτρων και 
κλάσεων ηλικίας. Αν λχ σε ένα σύνολο δέντρων 
υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο από τα άλλα και τα 
καταπιέζει, το απομακρύνουμε ώστε να αναπτυ-
χθούν και να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους τα 
υπόλοιπα.
δ) η αρχή της Κάρπωσης (Κ). Κόβονται τα κατά 
το δυνατόν μεγάλα, ευθυτενή και κυλινδρόμορ-
φα, από τα οποία θα πάρουμε μεγάλη ποσότητα 
και καλής ποιότητας τεχνική ξυλεία.

Ακόμη, συνηθίζεται να απομακρύνονται τα δέντρα 
που έχουν Σπασμένη κορυφή (Σ) ή είναι Πεσμένα (Π) («ανεμοχιονορίμματα» 
ή «κατακείμενα») ή έχουν Ξηρή κορυφή (Ξ). Η ύπαρξη δέντρων πεσμένων και δέ-
ντρων με σπασμένη κορυφή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη χιονόπτωση ή στον άνεμο. 
Η ξηρή κορυφή μπορεί να είναι κυρίως αποτέλεσμα κεραυνού, μεγάλης ηλικίας του δέ-
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ντρου, επίδρασης παρασιτικών φυτών, όπως ο ιξός, ή έλλειψης ορισμένων θρεπτικών 
στοιχείων από το έδαφος. 

Επιπλέον, συνηθίζεται να κόβο-
νται και δέντρα τα οποία χωρίζουν 
δύο κέντρα αναγέννησης (περιοχές 
με πολλά μικρά έλατα), ώστε αυτά 
να ενωθούν. Όπου τα δέντρα έχουν 
την ίδια ηλικία (ομήλικα) και έχουν 
αναπτυχθεί αρκετά, εκεί φαίνεται 
πλέον ποια είναι τα καλύτερα, οπότε 
κάνουμε «θετική επιλογή». Με άλλα 
λόγια, εντοπίζουμε τα καλά και επι-
λέγουμε προς υλοτόμηση τα χειρό-
τερα που βρίσκονται κοντά σε αυτά 
και τα ανταγωνίζονται πιο έντονα. 
Σε ένα κηπευτό δάσος, δηλαδή με 
δέντρα διαφορετικών ηλικιών, κά-

νουμε «αρνητική επιλογή», εντοπίζουμε κατ’ αρχήν τα χειρότερα και τα απομακρύνου-
με.

Εκτός από τις παραπάνω βασικές αρχές, ακολουθούνται και ορισμένα ακόμη πρακτι-
κά κριτήρια: Δεν κόβονται δέντρα τα οποία συγκρατούν το χώμα ή το χιόνι σε απότομες 
πλαγιές ή τον άνεμο που μπορεί να προκαλέσει ανεμορριψίες σε πιο αδύναμα δέντρα 
ή βρίσκονται σε όρια δασικών τμημάτων, καθώς και δέντρα που δεν μπορούν να εξω-
δασωθούν ή που με τη ρίψη τους θα προκαλέσουν μεγάλη ζημιά σε αυτά που μένουν. 
Επιπλέον, προσέχουμε να μην υπάρχουν μεγάλα κενά μετά την απομάκρυνση των κομ-
μένων δέντρων, γιατί έτσι αναπτύσσεται πολύ η φτέρη, που είναι φωτόφυτο (ευνοείται 
δηλαδή από το φως), σε βάρος των νεαρών ελάτων (που είναι σκιόφυτα).

Κατά προσέγγιση, η ξυλεία την οποία καρπώνεται το δασαρχείο είναι 60% τεχνική 
ξυλεία και 40% καυσόξυλα. Η κάρπωση γίνεται σε τέσσερις φάσεις κάθε χρόνο. Αρχικά 
γίνονται οι κανονικές καρπώσεις στα 
δασικά τμήματα που προβλέπει το εγκε-
κριμένο δεκαετές διαχειριστικό σχέδιο 
για κάθε χρονιά. Από αυτές εξάγεται η 
τεχνική ξυλεία, δηλαδή ξυλεία κατά το 
δυνατόν ευθυτενής, κυλινδρόμορφη και 
καλής ποιότητας που κατευθύνεται για 
περαιτέρω επεξεργασία και χρησιμοποί-
ησή της ως οικοδομική ξυλεία, ξυλεία 
επιπλοποιίας κ.λπ., καθώς και καυσόξυ-
λα (σε αναλογία περίπου 60/40). Ταυτό-
χρονα γίνεται και η έκτακτη κάρπωση 
των ανεμοχιονορριμμάτων, δηλαδή 
η εξαγωγή ξυλείας από τα δέντρα που 
έπεσαν είτε από τον αέρα είτε από το χιόνι, τα οποία είναι κατάλληλα για τεχνική ξυ-
λεία. Σε επόμενη φάση, συνεχίζεται η έκτακτη κάρπωση των υπολειμμάτων όλων 
των υλοτομιών (κανονικών και ανεμοχιονοριμμάτων) που απομένουν σε όλο το δάσος, 
ώστε να βγουν και τα τελευταία καυσόξυλα προς διεμπόρευση. Κατά τη φάση αυτή, 
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ορισμένα δασικά τμήματα διατίθενται για κάλυψη ατομικών αναγκών δωρεάν. Όλες οι 
φάσεις εκτελούνται με ανάθεση των εργασιών συνήθως σε δασικούς συνεταιρισμούς, 
εκτός από την τελευταία, η οποία εκτελείται με μέριμνα όποιων εγχώριων κατοίκων 
ενδιαφέρονται. Όπως είναι φυσικό, όλες ανεξαιρέτως οι φάσεις εποπτεύονται από το 
δασαρχείο. 

Σε πρακτικό επίπεδο, πριν την κάρπωση πραγματοποιείται η προσήμανση των 
δέντρων που θα κοπούν. Είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη προεργασία, η οποία 
ολοκληρώνεται πριν τον χειμώνα, ώστε την άνοιξη τα συνεργεία να αρχίσουν την κοπή 
των δέντρων. Η προσήμανση γίνεται από συνεργείο προσήμανσης που αποτελείται από 
έναν δασολόγο του δασαρχείου, έναν δασοφύλακα και τρεις εθελοντές που προέρχονται 
συνήθως από τα συνεργεία των ξυλοκόπων των συνεταιρισμών.

Το συνεργείο ξεκινώντας για προσήμανση σε ένα τμήμα έχει μαζί του το φύλλο «Ει-
δικής Περιγραφής Τμήματος», όπου είναι αποτυπωμένα περιγραφικά, αλλά και σε 
μορφή χάρτη, όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά του τμήματος καθώς και τα κυβικά μέτρα 
ξυλείας που μπορούν να εξαχθούν σύμφωνα με τους υπολογισμούς του εγκεκριμένου 
διαχειριστικού σχεδίου. 
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Ο δασοφύλακας κρατάει το «Δελτίο Προσημάνσεων», στο οποίο σημειώνει τον 
αύξοντα αριθμό του κάθε δέντρου που προσημαίνεται, την αρχή ή τις αρχές βάσει 
των οποίων απομακρύνεται το δέντρο (με το κεφαλαίο 
αρχικό π.χ. Α,Ε,Ι,Κ,Π,Ξ,Σ, όπως εξηγήθηκε παραπά-
νω) και την κλάση διαμέτρου που την ανακοινώ-
νει ο ένας από τους εθελοντές, ο οποίος μετράει τον 
κορμό κάθε δέντρου στο στηθιαίο ύψος με το βαθ-
μιδωμένο παχύμετρο. Επίσης, σημειώνει τον όγκο 
του ξύλου κάθε δέντρου, που τον υπολογίζει με βάση 
κάποιους πίνακες, στην πράξη όμως λόγω εμπειρίας 
ξέρει κάθε βαθμίδα σε τι όγκο αντιστοιχεί. Το «Δελ-
τίο Προσημάνσεων» είναι απαραίτητο για να τηρού-
νται οι αρχές της αειφορίας, δεδομένου ότι βοηθά να 
υπολογιστεί ακριβώς ο όγκος της ξυλείας που προ-
σημαίνεται, ώστε να μην κόβονται περισσότερα δέ-
ντρα από αυτά που μπορούν να αναγεννηθούν και 
να μην καταστρατηγείται η αρχή της «αειφορίας». 
Στη συνολική εικόνα που εμφανίζεται στο «Δελτίο 
Προσημάνσεων» θα πρέπει να υπάρχει μια ισορ-
ροπία ανάμεσα στις αρχές βάσει των οποίων κό-
βεται το κάθε δέντρο, δηλαδή οι τέσσερις βασικές 
αρχές, της Αναγέννησης, του Εξευγενισμού, της Ιδε-
ατής Δομής και της Κάρπωσης να είναι σε ίσο αριθμό περίπου, ώστε να 
εναρμονίζονται ισορροπημένα και να μην υπερισχύει η μία σε βάρος των υπολοίπων. 
Όσο περισσότερο εναρμονίζονται, τόσο τελειότερα επιτυγχάνεται το μοντέλο της «αει-
φορικής διαχείρισης».

Όπως αναφέρθηκε, ο ένας από τους εθελοντές μεταφέρει το παχύμετρο με το οποίο 
μετράει τον κορμό κάθε δέντρου, βάσει της οποίας μέτρησης υπολογίζεται ο όγκος ξύ-
λου του δέντρου. Ο δεύτερος εθελοντής μεταφέρει ένα τσεκούρι, με το οποίο αποφλοι-
ώνει μία μικρή περιοχή κοντά στη ρίζα του δέντρου και μία άλλη στο ύψος των ματιών, 
ώστε οι ξυλοκόποι να εντοπίζουν εύκολα τα δέντρα που θα κοπούν. Ο τρίτος εθελοντής 
μεταφέρει την αριθμοσφύρα με την οποία «χτυπάει» και αποτυπώνει έναν αριθμό στην 
αποφλοιωμένη περιοχή κοντά στη ρίζα, ώστε να παραμένει στο πρέμνο και να βεβαιώ-
νεται έτσι ότι το δέντρο υλοτομήθηκε νόμιμα. 
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Κατά κανόνα, στα δασαρχεία υπάρχουν δύο ειδών σφύρες προσήμανσης: Η μία απο-
τελείται από ένα τσεκούρι, το οποίο στην αντίθετη πλευρά από την κόψη του φέρει 
σφραγίδα με το γράμμα «Α» («ατελώς» ή «ατομικές ανάγκες»), ενώ η άλλη έχει το σύμ-
βολο «Υ» («υλοτόμηση» ή «υπηρεσία»). Η μεν χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση ατο-
μικών αναγκών και η δε για τις κανονικές υλοτομίες. Το «Υ» μπορεί να υποκατασταθεί 
από τη λεγόμενη αριθμοσφύρα. Αυτή μπορεί να αποτυπώσει στα δέντρα μέχρι και τρι-
ψήφιο αύξοντα αριθμό. Η αριθμοσφύρα δεν είναι εύκολο να πλαστογραφηθεί, συνεπώς 
είναι πιο αξιόπιστη από την απλή σφύρα προσήμανσης. Για το λόγο αυτό αλλά και για 
λόγους ταυτοποίησης των δέντρων σε ενδεχόμενη ανάγκη έρευνας, στο πανεπιστημια-
κό δάσος χρησιμοποιείται αριθμοσφύρα αντί για σφύρα «Υ».

Η συνεργασία του δασολόγου με τους εθελοντές ξυλοκόπους στα συνεργεία προ-
σήμανσης δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς ο καθένας συμβάλλει με τις γνώσεις 
του. Ο δασολόγος φροντίζει για την επιστημονική εφαρμογή των αρχών της αειφορίας 
και οι εθελοντές, βάσει της επί-
γνωσης των δεξιοτήτων τους 
και της εμπειρίας τους, δίνουν 
πολύτιμες εκτιμήσεις για το 
αν μπορούν να εξωδασώσουν 
ένα δέντρο και αν μπορούν να 
το ρίξουν σε κατάλληλη κατεύ-
θυνση, ώστε να μην προκαλέσει 
σοβαρές ζημιές σε άλλα δέντρα. 
Οι εκτιμήσεις τους αυτές λαμ-
βάνονται σοβαρά υπόψη από 
τον δασολόγο κατά την προσή-
μανση.
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Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της προ-
σήμανσης, τα συνεργεία των υλοτόμων, που 
συχνά είναι οι ίδιοι οι εθελοντές που συμ-
μετείχαν σε αυτή και είναι εξοικειωμένοι 
με το τοπίο των προσημάνσεων, αναλαμ-
βάνουν να κόψουν τα δέντρα. Οι υλοτόμοι 
αυτοί είναι κατά κανόνα οργανωμένοι σε 
αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς και 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον τοπι-
κό πληθυσμό ή από κοντινούς οικισμούς. Η 
τακτική τού να δίδεται προτεραιότητα στον 
τοπικό πληθυσμό όσον αφορά τη συμμετο-
χή στις υλοτομίες αποσκοπεί στο να παραμένει κατά το δυνατόν στην περιοχή το εισό-
δημα που προκύπτει από το δάσος και να συμβάλλει έτσι στην τοπική ανάπτυξη και 
στην παρεμπόδιση της αστυφιλίας. 

Σε αντίθεση με άλλα δάση, στο πανεπιστημιακό δάσος τα κομμένα δέντρα εξωδασώ-
νονται μόνο με τη βοήθεια ζώων, γιατί αν χρη-
σιμοποιούνταν μηχανήματα θα προκαλούσαν 
μεγάλη ζημιά στα υπόλοιπα δέντρα και ενδεχο-
μένως συμπίεση του εδάφους. Για τη μετατό-
πιση των κορμών που προορίζονται για τεχνική 
ξυλεία χρησιμοποιούνται ζώα σύρσης, δηλαδή 
ψηλά μουλάρια και άλογα, τα οποία τους μετα-
φέρουν από τις πιο δύσβατες περιοχές μέχρι 
τους δασόδρομους, ώστε να είναι προσιτοί στα 
φορτηγά και τους φορτωτές. Για τη μεταφορά 
των καυσόξυλων, όταν αυτά κόβονται επί τό-
που σε μικρότερα κομμάτια, χρησιμοποιούνται 

κυρίως πιο χαμηλά μουλάρια ώστε να έχουν χαμηλά το 
κέντρο βάρους, να ισορροπούν καλύτερα στο ανώμαλο 
και απότομο έδαφος, καθώς και να φορτώνονται και να 
ξεφορτώνονται εύκολα.

Οι κορμοί τεχνικής ξυλείας συγκεντρώνονται στις 
«κορμοπλατείες», δηλαδή πεπλατισμένα σημεία των δα-
σοδρόμων ή ξέφωτα κοντά σε αυτούς. Εκεί μεταφέρο-
νται από τα ζώα σύρσης αφού αποφλοιωθούν ώστε να 

γλιστρούν επάνω στο έδαφος και αφού έχει καρφωθεί επάνω σε κάθε κορμόξυλο 
μεταλλικό πλακίδιο με αύξοντα αριθμό, έχουν μετρηθεί οι διαστάσεις και ο όγκος του 
και έχουν καταχωρηθεί σε δελτίο παραλαβής. Όπως κάθε δέντρο που κόπηκε, έτσι και 
κάθε κορμόξυλο έχει την «ταυτότητά» του (καταγεγραμμένο αύξοντα αριθμό και διαστά-
σεις). Σε αντίθετη περίπτωση είναι παράνομο. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται έως δύο δημοπρασίες για την πώληση κάθε μερί-
δας τεχνικής ξυλείας και καυσόξυλων. Κατόπιν αυτών, τυχόν απούλητη ξυλεία πωλείται 
απευθείας, χωρίς περαιτέρω δημοπρασίες. Τα προϊόντα που πωλούνται φορτώνονται 
σε φορτηγά και μεταφέρονται στα εργοστάσια. Κάθε φορτίο συνοδεύεται από τιμολό-
γιο και δελτίο μεταφοράς, όπου αναφέρονται όλοι οι αύξοντες αριθμοί των κορμών που 
μεταφέρονται και ο όγκος τους. Έτσι, ο έλεγχος είναι απλός και αποτρέπονται φαινόμε-
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να λαθροϋλοτομίας-λαθρομεταφοράς.
Τα στοιβαγμένα καυσόξυλα μετρώνται σε χωρι-

κά κυβικά μέτρα (ΧΚΜ), ενώ τα κορμόξυλα τεχνι-
κής ξυλείας σε (στερεά) κυβικά μέτρα (ΚΜ). Το δά-
σος παράγει ετησίως περίπου 4.500-6.000 κυβικά 
μέτρα ξυλείας. Η ποσότητα αυτή μπορεί κάποιες 
χρονιές να αυξομειωθεί σημαντικά ανάλογα με τη 
ζήτηση της αγοράς, η οποία επηρεάζεται από την 
κατάσταση της οικονομίας γενικότερα. 

Ο καθορισμός του κόστους συγκομιδής της τε-
χνικής ξυλείας και των καυσόξυλων (δηλαδή οι αμοιβές δασεργατών) γίνεται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τον καθορισμό των αμοιβών ανά 
ΧΚΜ και ΚΜ λαμβάνονται υπ’ όψιν (τουλάχιστον λαμβάνονταν υπ’ όψιν κατά το πα-
ρελθόν) διάφοροι γεωφυσικοί, οικολογικοί και τεχνικοί παράγοντες (λχ απόσταση με-
τακίνησης υλοτόμων, κλίση εδάφους, πυκνότητα δασικού τμήματος και διασπορά των 
δέντρων, ολοκληρωμένη εργασία, δηλ. αν ένα συνεργείο θα κάνει υλοτομία και εξωδά-
σωση των προϊόντων και όχι μόνο το ένα από τα δύο, καλή εκτέλεση). 

Γ. Αναγέννηση του δάσους
Η εκμετάλλευση του δάσους σύμφωνα με τις αρχές της Αειφορίας εξασφαλίζει όχι 

μόνο τη φυσική του αναγέννηση αλλά και το ότι πάντα θα υπάρχουν μέσα σε αυτό 
δέντρα αρκετά μεγάλων διαστάσεων και ολοένα καλύτερης ποιότητας που διαδέχονται 
όσα κόβονται. Έτσι θα γίνεται αειφορική τροφοδότηση της αγοράς με τεχνική ξυλεία 
που θα βρίσκει την υψηλότερη δυνατή ζήτηση. Καυσόξυλα φυσικά πάντα παράγονται 
και εξωδασώνονται παράλληλα με την τεχνική ξυλεία, ώστε να μην παραμένουν μέσα 
και παρεμποδίζουν τη φυσική αναγέννηση αποτελώντας εστία προσβολής από έντομα 
ή καύσιμη ύλη για πυρκαγιά. 

Σε όλα τα τμήματα του δάσους τα έλατα δε φυτεύτηκαν από ανθρώπους, αλλά είναι 
αυτοφυή. Έργο ανθρώπινης παρέμβασης αποτελούν μόνο τα σύνολα πεύκων που συ-
ναντάμε σε ορισμένα σημεία του δάσους. Τα πεύκα αυτά φυτεύτηκαν πριν αρκετές δε-
καετίες για σκοπούς είτε ερευνητικούς είτε δασοκομικούς, δηλαδή για να καταπιέσουν 
τη φτέρη που είναι φωτόφυτο υπό τη σκιά τους και να ευνοήσουν έτσι την αναγέννηση 
ελάτων. Πράγματι, ανάμεσα στα πεύκα έχουν φυτρώσει και αναπτυχθεί πολλά έλατα, 
οπότε με την κοπή των πεύκων θα έχουμε και σε αυτά τα τμήματα αμιγές ελατόδασος.

Δ. Απαγόρευση βόσκησης
Η βόσκηση στο δάσος οικόσιτων ζώων που απειλούν τη 

βλάστηση και εμποδίζουν την ανάπτυξη των φυτών απαγο-
ρεύεται. Κοπάδια βοοειδών και προβάτων βόσκουν ελεύθε-
ρα στα περτουλιώτικα λιβάδια, αλλά όχι ανεξέλεγκτα στο 
δάσος. Η βόσκηση, ιδιαίτερα των κατσικιών που προξε-
νούν μεγάλη καταστροφή στα νέα φυτά αλλά ακόμη και 
στους φλοιούς των μεγαλύτερων δέντρων, απαγορεύεται 
αυστηρά. Προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο η φυσική 
αναγέννηση των δέντρων.
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Ε. Δάσος – πρότυπο
Το πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου 

αποτελεί ένα τεράστιο βιολογικό εργοστά-
σιο που κάθε χρόνο παράγει έναν μεγάλο 
όγκο ξυλείας καλής ποιότητας μέσα από 
προσεγμένους και καλώς σχεδιασμένους 
δασοκομικούς χειρισμούς (δηλαδή χειρι-
σμούς σχετικούς με την επέμβαση στο 
δασικό οικοσύστημα) και υλοχρηστικούς 
χειρισμούς (δηλαδή χειρισμούς σχετικούς 
με τον τρόπο διαμόρφωσης και συγκομι-
δής των δασικών προϊόντων). Η παράνομη 
κοπή και εκρίζωση δέντρων για οποιαδήποτε χρήση απαγορεύεται και οι παραβάτες 
τιμωρούνται με φυλάκιση ή μεγάλες χρηματικές ποινές.

Το δάσος Περτουλίου πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για την Ελλά-
δα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς σ’ αυτό άνθρωπος και οικοσύστημα συμ-
βιώνουν αρμονικά, προσφέροντας αμοιβαία τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Αποτελεί 
δε ένα πιθανό προτεινόμενο υπόδειγμα για το μέλλον των δασικών οικοσυστημάτων.

Απειλές για τα δάση
Απειλή για τα δάση αποτελούν τα φυσικά φαινόμενα (κεραυνοί που ευθύνονται για 

την πρόκληση πυρκαγιάς, σεισμοί, κατολισθήσεις) και η ανθρώπινη παρέμβαση. Τα φυ-
σικά φαινόμενα βέβαια είναι μεμονωμένα, τοπικά και προκαλούν καταστροφές μικρής 
έκτασης, σε αντίθεση με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου που αλλοιώνουν το περιβάλ-
λον σε παγκόσμιο επίπεδο και ευθύνονται για τη σημερινή κατάστασή του.

Πυρκαγιές 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, το 

90% προκαλείται από τους ανθρώπους και μόνο το 10% από 
φυσικές αιτίες (κεραυνούς, αντικατοπτρισμό γυαλιού). Σε 
μεγάλο ποσοστό η αμέλεια και σε ακόμη μεγαλύτερο το 
συμφέρον ευθύνονται για την τεράστια μείωση των δασι-
κών εκτάσεων στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. 

Μια εκτεταμένη δασική πυρκαγιά συνεπάγεται τερά-
στιο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. Δάση με-
γάλης αξίας, οικιστικές ζώνες και δίκτυα επικοινωνίας 
καταστρέφονται. Μοναδικά στον κόσμο είδη, ακόμη και 
ολόκληρα οικοσυστήματα, μπορεί να γίνουν στάχτη μέσα 
σε λίγες μόνο ώρες. Παράλληλα, εκλύονται σε μεγάλο 
βαθμό αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκη-
πίου.
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Πολλά εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο για την κατάσβεση των πυρκα-
γιών και την αποκατάσταση των καταστροφών. Επειδή όμως «το προλαμβάνειν κρείτ-
τον του θεραπεύειν», στην πρόληψη στηρίζεται η σωτηρία των δασών, δεδομένου ότι 
τις περισσότερες φορές η καταστροφή είναι μη αναστρέψιμη. Η πυροπροστασία είναι 
πάντα προτιμότερη, πιο εύκολη και πιο οικονομική από τη δασοπυρόσβεση.

Οικοπεδοποίηση
Σε κάθε πυρκαγιά, ανεξάρτητα αν έχουν κη-

ρυχτεί αναδασωτέες οι περιοχές, τουλάχιστον 
150 στρέμματα οικοπεδοποιούνται. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι η μεγαλύτερη οικοπεδοποίηση 
δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα έγινε την 
εικοσαετία 1960-1980 με την έξαρση της οι-
κοδομικής δραστηριότητας λόγω της αστυφι-
λίας (μετακίνησης ανθρώπων προς τα αστικά 
κέντρα). 

Η ανάγκη επέκτασης των πόλεων οδήγησε 
σε κάθε είδους παράνομη δραστηριότητα, ώστε να βρεθεί 
οικοδομήσιμη έκταση. Σε αυτό συνετέλεσαν τα ελλιπή μέτρα προστασίας των δασών 
και η απουσία δασολογίου. Αυτό σημαίνει ότι τα δάση μας δεν ήταν και εξακολουθούν 
να μην είναι καταγεγραμμένα. Έτσι, γίνονται στόχος των καταπατητών, καθώς δεν είναι 
εύκολος ο έλεγχος των εκτάσεών τους από το κράτος. Βέβαια, νόμοι υπάρχουν πολλοί, 
αλλά οφείλουν οι υπηρεσίες του κράτους να τους εφαρμόζουν πιο αυστηρά και χωρίς 
εξαιρέσεις. 

Παράνομη υλοτομία
Η παράνομη υλοτομία έχει εξελιχθεί σε μεί-

ζον περιβαλλοντικό πρόβλημα παγκοσμίως. 
H αυξημένη ζήτηση ξυλείας στην παγκόσμια 
αγορά, η υψηλή τιμή πώλησής της, όπως και 
η αναζήτηση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
εκτάσεων βόσκησης βοοειδών, κυρίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, έχει ως αποτέλε-
σμα ο πλανήτης να χάνει περίπου 130 εκα-
τομμύρια στρέμματα δάσους ετησίως.

Στη χώρα μας τις περασμένες δεκαετίες 
με την έκρηξη της αστυφιλίας η ύπαιθρος 
εγκαταλείφθηκε, με αποτέλεσμα να ανα-
κάμψουν και να επεκταθούν οι δασικές 
εκτάσεις. Αντίθετα, στις μέρες μας λόγω 
της οικονομικής κρίσης παρατηρείται αύ-

ξηση της λαθροϋλοτομίας, καθώς οι άνθρωποι στράφηκαν στη χρήση ξυλείας για θέρ-
μανση. Και σε αυτή την περίπτωση ευθύνονται κυρίως τα ελλιπή μέτρα προστασίας 
των δασών και η ελαστική νομοθεσία.
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Όξινη βροχή
Η βροχή που πέφτει στη γη έχει φυ-

σιολογικά ελαφρά όξινο χαρακτήρα (pH 
5,5 – 6) λόγω της διάλυσης σε αυτή αε-
ρίων συστατικών της ατμόσφαιρας με 
όξινη συμπεριφορά, όπως π.χ. το διο-
ξείδιο του άνθρακα (CO2). Με τον όρο 
«όξινη βροχή» εννοούμε το φαινόμενο 
των ασυνήθιστα όξινων κατακρημνι-
σμάτων, όπως βροχή, χαλάζι, χιόνι, ομί-
χλη, πάχνη, τα οποία περιέχουν σε με-
γάλες ποσότητες ουσίες (αέριες ή μη) 
που δεν αποτελούν φυσιολογικά χαρα-
κτηριστικά της καθαρής ατμόσφαιρας, 
αλλά είναι προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας (π.χ. καύση ορυκτών 
καυσίμων) ή άλλων ρυπογόνων αιτίων (π.χ. ηφαιστειακή δραστηριότητα).

Οι επιπτώσεις της όξινης βροχής είναι καταστροφικές για οικοσυστήματα, καλλι-
έργειες, πολιτιστικά μνημεία, κτίρια και οχήματα, αλλά και για την ανθρώπινη υγεία. 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα δάση, τα οξέα καταστρέφουν τα πράσινα μέρη των δέ-
ντρων και των φυτών, με αποτέλεσμα αυτά να μην μπορούν να φωτοσυνθέσουν και να 
αναπαραγάγουν την τροφή τους. Τα παράσιτα και οι ασθένειες είναι τώρα πιο εύκολο 
να τα προσβάλουν. Επιπλέον, τα οξέα απορροφώνται μέσω της βροχής από το έδαφος, 
αυτό δηλητηριάζεται, τα δέντρα δεν μπορούν να αναπτυχθούν και τελικά πεθαίνουν. 

Υπερβόσκηση
Ένας από τους σημαντικότερους πα-

ράγοντες υποβάθμισης του φυσικού πε-
ριβάλλοντος είναι η υπερβόσκηση. Είναι 
ίσως η βασικότερη αιτία καταστροφής 
των δασών και των βοσκοτόπων. Ειδι-
κά στην περίπτωση που η βόσκηση θα 
ακολουθήσει μετά από πυρκαγιά, οι συ-
νέπειες για το οικοσύστημα είναι ολέθρι-
ες, γιατί καταστρέφεται κάθε ίχνος νέας 
ζωής και έτσι χάνεται κάθε ελπίδα απο-
κατάστασης του δάσους στην αρχική 
του μορφή.

Τα κατσίκια προκαλούν τη μεγαλύτερη καταστροφή, χωρίς να εξαι-
ρούνται και τα άλλα φυτοφάγα ζώα, όπως τα πρόβατα και τα βοοειδή. Αυτά καταστρέ-
φουν τους τρυφερούς βλαστούς των μικρών δέντρων με αποτέλεσμα να αποβαίνει 
ιδιαίτερα δυσχερής έως αδύνατη η αναγέννηση του δάσους. Επιπλέον, δημιουργούν 
πληγές στους φλοιούς, στα κλαδιά και στις ρίζες των δέντρων καθιστώντας τα ευά-
λωτα στους παθογόνους μικροοργανισμούς, ποδοπατούν και συμπιέζουν το έδαφος 
υποβαθμίζοντας τις φυσικές του ιδιότητες. Αντίθετα, όταν η βόσκηση είναι ήπια και 
οργανωμένη, τότε μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη για την προστασία των δασών μας.
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Κλιματική αλλαγή
Η αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μας είναι πλέον γε-

γονός αναμφισβήτητο. Μεταξύ των επιπτώσεων αυτής της 
αλλαγής είναι η εμφανής άνοδος της στάθμης της θάλασ-
σας ως αποτέλεσμα της τήξης των πολικών παγετώνων, 
αλλά και η συχνότερη και πιο ξαφνική εμφάνιση ακραί-
ων καιρικών φαινομένων, καταιγίδων και πλημμυρών σε 
κάποια μέρη του πλανήτη και ερημοποίησης σε άλλα. Οι 
μεταβολές αυτές, αν συνεχιστούν, θα έχουν με τη σειρά 
τους σοβαρές συνέπειες στην ακεραιότητα των οικοσυ-
στημάτων, τους υδάτινους πόρους, τη δημόσια υγεία, τη 
διαθεσιμότητα της τροφής, τη βιομηχανία, τις γεωργικές 
καλλιέργειες, τις μεταφορές και τις υποδομές. Η σοβα-
ρότητα των αναμενόμενων επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής σε κάθε τόπο είναι συνάρτηση και της γεωγρα-
φικής του θέσης.

Ειδικότερα, καθώς η θερμοκρασία του πλανήτη αυξά-
νεται, οι βροχοπτώσεις μειώνονται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και 
συχνότερα, συνεπώς οι συνθήκες για την ανάπτυξη των δασών ολοένα και δυσκολεύ-
ουν. Μάλιστα, οι επιστήμονες προβλέπουν ότι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής θα έχου-
με πιθανή μετακίνηση ειδών βλάστησης, ακόμη και ολόκληρων ζωνών, προς το βορρά, 
ενώ περιοχές κατάφυτες σήμερα από δάση θα μετατραπούν σε έρημο (π.χ. Ελλάδα). 
Επιπροσθέτως, λόγω απουσίας των δασών που αποτελούν παραγωγούς νεφών βροχής, 
θα μειωθούν δραματικά οι βροχοπτώσεις στα μέρη αυτά, με αποτέλεσμα να ενταθεί 
περαιτέρω η ερημοποίηση. Δεδομένης της ζωτικής σημασίας της ύπαρξης δασών στον 
πλανήτη και στη χώρα μας, αντιλαμβανόμαστε πόσο καταστροφική μπορεί να αποβεί 
αυτή η αλλαγή. 

Επομένως… 

Μεγαλύτερος εχθρός των δασών: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
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Το ήξερες ότι...

Κάθε δευτερόλεπτο κάθε ώρας της ημέρας χά-
νεται δασική έκταση αντίστοιχη με δύο γήπε-
δα ποδοσφαίρου; Αν αυτό συνεχιστεί, τα μισά 
τροπικά δάση που υπάρχουν σήμερα στη γη 
θα έχουν εξαφανιστεί ως το 2025 ενώ ως το 
2060 δε θα υπάρχει πια κανένα!
Το 37% όλων των φαρμάκων στις ΗΠΑ πε-
ριέχουν συστατικά από φυτά του τροπικού 
δάσους;!
Τους 2,5 τελευταίους αιώνες η περιεκτικότη-
τα της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρα-
κα αυξήθηκε κατά 30%;!
Ενώ το 1842 τα δάση στη χώρα μας κάλυ-
πταν το 49% της συνολικής επιφάνειας, σή-
μερα καλύπτουν μόνο το 25,5% της συνολι-
κής έκτασης;!
Ενώ η αρχική έκταση των τροπικών δασών παγκοσμίως ήταν 15 δις στρέμματα, 
σήμερα απομένουν περίπου 6,7 δι-
σεκατομμύρια στρέμματα;
Σε πευκοδάσος παρατηρήθηκε 
διάβρωση 1 κιλό ανά στρέμμα το 
χρόνο, σε δάσος φυλλοβόλων δέ-
ντρων 5 κιλά ανά στρέμμα, σε 
βοσκότοπο 80 κιλά, ενώ σε καλ-
λιεργήσιμη έκταση 1000 κιλά; (Δι-
άβρωση: η απώλεια εδάφους με 
την επίδραση παραγόντων του 
περιβάλλοντος, όπως του νερού 
και του ανέμου.)

Στα Λευκά Όρη της Καλιφόρνια ζουν 
τα πεύκα Pinus aristata. Ένα από αυτά 
ονομάζεται μαθουσάλας, είναι 4768 
ετών και ήταν δενδρύλλιο όταν οι Αι-
γύπτιοι κατασκεύαζαν την πρώτη πυ-
ραμίδα! 
Ωστόσο, το ρεκόρ ηλικίας κατέχει μία 
συστάδα ερυθρελάτης που επιζεί στη 
Σκανδιναβία σε υψόμετρο 1000μ. εδώ 
και 10.000 χρόνια, από την εποχή των 
παγετώνων!
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«Περπατώ εις το δάσος»

Στην πορεία μας μέσα στο δάσος οφεί-
λουμε να ακολουθούμε πάντα τις παρακά-
τω συμβουλές προκειμένου να έχουμε μία 
ασφαλή εξερεύνηση του δασικού οικοσυ-
στήματος και τελικά μία ευχάριστη εμπει-
ρία στη φύση:

Φοράμε τα κατάλληλα παπούτσια και 
ρούχα ανάλογα με την εποχή.
Φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας ένα 
ελαφρύ σακίδιο με τα απαραίτητα και 
ένα μικρό φαρμακείο. 
Όλοι ακολουθούμε τον εκπαιδευτικό που προχωρά μπροστά και δε μένουμε πίσω 
από αυτόν που κλείνει την πορεία. 
Όταν το μονοπάτι που ακολουθούμε είναι στενό, προχωρούμε ο ένας πίσω από τον 
άλλον με τάξη και προσοχή.
Περπατάμε ένας ένας με τα χέρια μας ελεύθερα και όχι στις τσέπες, προκειμένου να 
έχουμε καλύτερη ισορροπία.
Προσέχουμε πού πατάμε γιατί το έδαφος και τα κλαδιά που βρίσκονται πεσμένα 
μπορεί να γλιστρούν.
Προσέχουμε να μην τραυματίσουμε το πρόσωπό μας από χαμηλά κλαδιά των δένδρων. 
Δεν αφήνουμε απότομα κλαδιά προς τα πίσω γιατί μπορεί να τραυματίσουμε αυτόν 
που ακολουθεί.
Δεν κόβουμε άσκοπα φυτά, λουλούδια και κλαδιά δέντρων.

Για κανέναν λόγο δεν ανάβουμε φωτιά 
μέσα στο δάσος.
Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο πέρασμά 
μας αλλά, αντίθετα, καλό θα ήταν να 
έχουμε μαζί μας μια σακούλα για να 
μαζέψουμε τυχόν σκουπίδια που θα 
βρούμε κάτω.
Αν έρθουμε σε επαφή με διάφορα φυτά 
ή μανιτάρια, προσέχουμε να μην αγγί-
ξουμε το πρόσωπό μας πριν πλύνουμε 
τα χέρια μας, γιατί κάποια από αυτά εν-
δέχεται να είναι τοξικά.

Τέλος: «Το μόνο ίχνος που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας
είναι το ίχνος  από τις πατημασιές μας»

Συμβουλές για μικρούς εξερευνητές
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Το Δάσος
Το δάσος που λαχτάριζες 
ώσπου να το περάσεις
τώρα να το ξεχάσεις
διαβάτη αποσπερνέ. 

Μια αυγινή το κούρσεψαν
ανίδρωτοι λοτόμοι,
κι εκεί είναι τώρα δρόμοι
διαβάτη αποσπερνέ.

Το τρίσβαθο αναστέναγμα
που άγγιζε την καρδιά σου
κι έσπαε τα γόνατά σου
δε θα τ’ ακούσεις πια,

το πήρανε στα διάπλατα
περίτρομα φτερά τους
και το ‘καμαν λαλιά τους
τα νύχτια τα πουλιά.

Διαβάζουμε το παραπάνω απόσπασμα του Μιλτιάδη Μαλακάση και στη συνέχεια 
συσκεπτόμαστε για λίγα λεπτά. Κατανοούμε τα μηνύματα και τις εικόνες που περι-
γράφει ο ποιητής και τις εκφράζουμε με όποιον τρόπο θέλουμε (ζωγραφική, κολάζ, 
αφίσα).
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Η περιοχή που εργαζόμαστε τώρα αποτελεί ένα οικοσύστημα. Στο οικοσύστημα ανα-
πτύσσονται σχέσεις μεταξύ των στοιχείων που υπάρχουν.

Αναγνωρίζουμε, καταγράφουμε και χωρίζουμε τα στοιχεία του οικοσυστήματος σε δύο 
κατηγορίες: σε αυτά που έχουν ζωή και σε εκείνα που δεν έχουν.

Σε κάθε ομάδα αναφέρουμε δύο περιπτώσεις όπου φαίνεται η σχέση των έμβιων με 
τα άβια στοιχεία του οικοσυστήματος

1

2

έμβια άβια
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Προϊόντα του δάσους
Ταξινομούμε τα παρακάτω δασικά προϊόντα ανάλογα με το τμήμα του δέντρου από όπου 

προέρχονται (κόμη, κορμός, ρίζα):
αρωματικά εκχυλίσματα,  καρποί,  έλαια,  φάρμακα,  ρητίνη,  χαρτί,
ξυλεία,  μαστίχα,  διακοσμητικά,  ξυλάνθρακας,  βαφές,  κόλλα,  καυσόξυλα.
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Παιχνίδι ρόλων
Φανταζόμαστε ότι η πολεοδομία εγκρίνει την άδεια ανέγερσης ενός ξενοδοχειακού συ-

γκροτήματος σε χαρακτηρισμένη δασική περιοχή. Χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες. Η πρώτη 
ομάδα υποδύεται το δημοτικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον δήμαρχο και στηρίζει την 
ανέγερση με σοβαρά για την περιοχή επιχειρήματα. Η δεύτερη ομάδα εκπροσωπεί μια περι-
βαλλοντική οργάνωση που διαφωνεί με αυτή την ενέργεια, προβάλλοντας τα δικά της επι-
χειρήματα. Τέλος, μια τρίτη ομάδα κατοίκων της περιοχής, παρακολουθώντας και θέτοντας 
ερωτήσεις, προσπαθούν να διαμορφώσουν άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Ποια άποψη 
θα υπερισχύσει; Συσκεπτόμαστε για λίγα λεπτά και αναλαμβάνουμε δυναμικά δράση.

Προσοχή: τηρούμε πιστά τους κανόνες διαλόγου.

Φύλλο εργασίας 4
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Κατασκευάστε ένα επι-
τραπέζιο παιχνίδι ερωτήσε-
ων της επιλογής σας εμπνευ-

σμένοι από τη θεματολογία του 
προγράμματος σχετικά με το δά-

σος. Για βοήθεια μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις συμπλη-
ρωματικά με τις δικές σας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Με τι ασχολούνται οι άνθρωποι των παραδασόβιων οικισμών;
2. Περιγράψτε – εξηγήστε στους συμμαθητές σας τον κύκλο της ενέργειας.
3. Ποιο πανεπιστήμιο επιβλέπει τη διαχείριση του δάσους;
4. Τι περιέχει η ζώνη βλάστησης κωνοφόρων;
5. Εξήγησε στους συμμαθητές σου τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
6. Πώς λέγεται το ευρωπαϊκό δίκτυο που προστατεύει περιοχές με πλούσια
 βιοποικιλότητα;
7. Τι σημαίνουν οι χρωματιστοί δακτύλιοι στους κορμούς των δέντρων;
8. Τι είναι διάβρωση;
9. Τι σημαίνει αειφορία;
10. Πού βρίσκεται το ελατόδασος του Περτουλίου;
11. Πόση έκταση έχει;
12. Πώς είναι χτισμένα τα παραδοσιακά σπίτια;
13. Τι περιλαμβάνει το δασικό οικοσύστημα εκτός από δέντρα;
14. Ποιες είναι οι φυσικές αιτίες υποβάθμισης του δάσους;
15. Ποιες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις που βλάπτουν το δάσος;
16. Πώς μπορούν να επηρεάσουν το δάσος οι κλιματικές αλλαγές του πλανήτη;
17. Τι σημαίνει αειφόρο ελατόδασος;
18. Ποια συμπεριφορά πρέπει να υιοθετήσουμε ως επισκέπτες ενός δάσους;

19. Με ποιον τρόπο μπορείς να παρέμβεις απένα-
ντι σε μια πράξη ενός συμπολίτη σου ασύδοτη προς 
το δάσος;
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Οι μεσοστιχίδα του οικοσυστήματος:

1. Το σύνολο των έμβιων οργανισμών που συναντώνται σε μια περιοχή.
2. Τα φυτά με αυτές απορροφούν θρεπτικές ουσίες.
3. Είναι τα έλατα και τα πεύκα.
4. Οι ενώσεις που το φυτό απορροφά από το έδαφος μαζί με το νερό.
5. Η υπηρεσία που διαχειρίζεται τα δάση.
6. Αποτελεί ανθρώπινη παρέμβαση.
7. Ανάλογα με το υψόμετρο υπάρχουν πέντε (5) διαφορετικές ζώνες………………
8. Από όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματός μας μόνο η γη την έχει.
9. Κάθε φυτό με τη φωτοσύνθεση μετατρέπει την ………. ενέργεια σε χημική.
10. Διαδικασία με την οποία τα νεκρά φυτά γίνονται τροφή για τα υπόλοιπα.
11. Αυτή επιτυγχάνεται όταν ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων του παρόντος
 χωρίς όμως να κινδυνεύει η ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών.

Ο

Ι

Κ

Ο

Σ

Υ

Σ

Τ

Η

Μ

Α

63



64 Φύλλο εργασίας 7

Οι μεσοστιχίδα της φωτοσύνθεσης:

1. Αποτελούν και αυτά κρίκο του κύκλου της ενέργειας.
2. Η παρέμβαση αυτή προξενεί τις περισσότερες καταστροφές.
3. Η ζώνη βλάστησης με αλπικά λιβάδια βρίσκεται σε μεγάλο ……………………
4. Αυθαίρετη δόμηση στα δάση.
5. Δέντρα που συναντάμε σε μικρές συστάδες στο ελατόδασος Περτουλίου. 
6. Προκαλείται από μεγάλο αριθμό οικόσιτων, φυτοφάγων ζώων
 που τρέφονται ανεξέλεγκτα.
7. Το κάθε φυτό έχει την ικανότητα να της αλλάζει μορφή.
8. Δέντρα που συγκρατούν το φύλλωμά τους το χειμώνα.
9. Μέσω μιας παρέμβασης του Πανεπιστημίου συμβάλλουν και αυτές
 στη γονιμότητα του εδάφους.
10. Μέρος του χάνεται με τη διάβρωση.
11. Υπάρχουν πολλοί στη φύση και τους αντιλαμβάνεσαι με μία από τις αισθήσεις σου.
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Μέτρηση ύψους αντικειμένου

Εάν υπάρχει σκιά ενός αντικειμένου, μπορούμε να υπολογίσουμε το ύψος 
του μετρώντας το μήκος της σκιάς και εφαρμόζοντας τη μέθοδο των τριών. 

 Αρχικά στήνουμε ένα κοντάρι και μετράμε τη σκιά του. Στη συνέχεια με-
τράμε το ύψος του κονταριού και τη σκιά του αντικειμένου. Αντικαθιστούμε 
τα δεδομένα στον παρακάτω τύπο που προκύπτει από την απλή μέθοδο των 
τριών:

Για παράδειγμα, έστω ότι κοντάρι μας έχει ύψος 1.5 μέτρο και σκιά 3 μέ-
τρα. Αν η σκιά του αντικειμένου είναι 30 μέτρα, τότε το ύψος του αντικειμέ-
νου θα είναι 15 μέτρα.

Μέτρηση ύψους δέντρου    

Μετρήστε τη σκιά του δέντρου που θέλετε να υπολογίσετε. Επίσης μετρήστε τη σκιά 
ενός κονταριού καθώς και το ύψος του. Μετατρέψτε όλες τις μετρήσεις σας σε m (μέτρα).

Σκιά δέντρου =  (m)
Σκιά κονταριού =  (m)
Ύψος κονταριού =  (m)

Με βάση τον τύπο (1), συμπληρώστε την παρακάτω εξίσωση με τις μετρήσεις που βρήκατε.

Φύλλο εργασίας 8

Ύψος Αντικειμένου =
Ύψος κονταριού x Μήκος σκιάς αντικειμένου

Μήκος σκιάς κονταριού
(1)

Ύψος Δέντρου =
(m) (m)x

(m)
= (m)



66 Φύλλο εργασίας 9

Υπολογισμός ηλικίας δάσους

1. Στη δασική περιοχή που βρίσκεται η ομάδα μετρούμε και καταγράφουμε:
την περίμετρο πέντε (5) δέντρων της επιλογής μας. Η μέτρηση γίνεται σε ύψος 1,20μ. 
από τη βάση του δέντρου.

2. Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις υπολογίζουμε τον μέσο όρο της περιμέτρου των 
δέντρων στο δάσος μας.

Πίνακας Υπολογισμών

Απάντηση: Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) της περιμέτρου των δέντρων είναι:
……………………………………………………………………………...………………………..
Χρησιμοποιώντας τον Μ.Ο. της παραπάνω μέτρησης βρίσκουμε κατά προσέγγιση την 
ηλικία του δάσους μας (μετατρέπουμε τη μέτρησή μας σε εκατοστά και διαιρούμε με 
το 2,5 για δάση κωνοφόρων και με το 3 για δάση φυλλοβόλων).
………………………………………………………………………………………………………

Είδος δέντρου

Περίμετρος
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Στην περιοχή που βρισκόμαστε μετρούμε, καταγράφουμε και συζητάμε τα συμπε-
ράσματά μας σχετικά με:

Α) Τη θερμοκρασία του αέρα. 

Β) Τη θερμοκρασία του εδάφους.
Για να μετρήσουμε τη θερμοκρασία του εδάφους, ανοίγουμε μια μικρή τρύπα στο 

έδαφος (περίπου 10cm), τοποθετούμε το θερμόμετρο και στη συνέχεια το σκεπάζουμε 
με το χώμα. Το αφήνουμε για λίγα λεπτά και καταγράφουμε τη μέτρηση.

Γ) Τη θερμοκρασία του νερού.

Δ) Την υγρασία της ατμόφαιρας
Για να μετρήσουμε την υγρασία της ατμόσφαιρας χρησιμοποιούμε το υγρασιόμετρο.

Ε) Την ποσότητα CO2 στην ατμόσφαιρα.

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΟ ΣΚΙΑ

ΥΓΡΑΣΙΑ ΥΠΟ ΣΚΙΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΩΡΑ CO2

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΞΕΦΩΤΟ

ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΞΕΦΩΤΟ
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Σκιτσομαχίες

Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες. Ένα ή δύο άτομα από την ομάδα Α ζωγραφίζουν από μία 
λέξη που δείχνει κάποια από τις αιτίες καταστροφής του δάσους. Τα μέλη της ομάδας 
τους προσπαθούν να βρουν ποια είναι η λέξη αυτή. 

1. πυρκαγιά
2. όξινη βροχή
3. κλιματική αλλαγή
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Σκιτσομαχίες

Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες. Ένα ή δύο άτομα από την ομάδα Β ζωγραφίζουν από μία 
λέξη που δείχνει κάποια από τις αιτίες καταστροφής του δάσους. Τα μέλη της ομάδας τους 
προσπαθούν να βρουν ποια είναι η λέξη αυτή. 

1.  υπερβόσκηση (ή υπερβολική βόσκηση) 
2.  παράνομη υλοτομία
3.  οικοπεδοποίηση
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Παρατηρούμε, εντοπίζουμε και καταγράφουμε στοιχεία που μαρτυρούν την αν-
θρώπινη παρέμβαση στο χώρο μας. 

Ταξινομούμε τις παραπάνω δραστηριότητες στον πίνακα που ακολουθεί και συζη-
τάμε τα αποτελέσματα.

α/α ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ



Οικοσύστημα

Δασικό
Θαλάσσιο

Λίμνη
Χλωρίδα
Πανίδα

Έμβια

Ζωή
Οργανισμοί

Άβια
Ζώα
Φυτά

Οξυγόνο

Αναπνοή
Φυτό
Αέρας
Δάσος

Υδρογόνο

Πλανήτης

Γη
Γαλαξίας

Διάστημα
Ήλιος

Ατμόσφαιρα

Βλάστηση

Πυκνή
Φυτά

Δέντρα
Μακκία

Μεσογειακή

Ήλιος

Φως
Φωτοσύνθεση

Ενέργεια
Ακτίνες

Ουρανός

Αποδόμηση

Σαπίζω
Λίπασμα
Έδαφος

Σκουλήκια
Μανιτάρια

Κωνοφόρα

Δέντρα
Δάση
Έλατα
Πεύκα

Κουκουνάρια

Υπερβόσκηση

Κατσίκια
Πρόβατα
Τρέφομαι

Φυτά
Απειλή

Εμπρησμός

Φωτιά
Δάσος

Πυρκαγιά
Καλοκαίρι
Συμφέρον

Ενέργεια

Ηλιακή
Αιολική
Χημική

Θερμική
Υδροηλεκτρική

Φωτοσύνθεση

Φυτά
Ήλιος
Νερό

Γλυκόζη
Οξυγόνο

Υλοτομία

Ξυλοκόπος
Πριόνι
Ξύλο

Δέντρο
Έπιπλα

Έδαφος

Γόνιμο
Άγονο
Φυτά
Ρίζες
Χώμα

Σκαντζόχοιρος

Ζώο
Αγκάθια
Έντομα
Μπάλα
Απειλή
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Ταμπού

Κόβουμε τις κάρτες που ακολουθούν και τις τοποθετούμε τη μία πάνω στην άλλη ανάπο-
δα. Μπορούμε ακόμα και να εμπλουτίσουμε τις κάρτες φτιάχνοντας τις δικές μας. Σχημα-
τίζουμε δύο ομάδες οι οποίες κάθονται σε κύκλο εναλλάξ, έτσι ώστε κάθε μέλος της μίας 
ομάδας να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μέλη της άλλης. Σκοπός του παιχνιδιού είναι κάθε 
μαθητής να περιγράψει στην ομάδα του τη λέξη που βλέπει σε κάθε κάρτα χωρίς να χρησι-
μοποιήσει τις λέξεις που την ακολουθούν. Ο διπλανός του επιβλέπει και αν κατά λάθος πει 
κάποια από τις λέξεις-ταμπού, του παίρνει την κάρτα και τη δίνει στη δική του ομάδα. Μέσα 
σε ένα λεπτό, που είναι η διάρκεια κάθε γύρου, ο παίκτης πρέπει να περιγράψει επιτυχώς 
όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις. Στη συνέχεια, κάποιος από την άλλη ομάδα αναλαμβά-
νει να κάνει το ίδιο κ.ο.κ. ώσπου να τελειώσουν οι κάρτες.

Φύλλο εργασίας 13



72

Ρίζες

Φυτό
Δέντρο
Χώμα

Έδαφος
Νερό

Υψόμετρο

Βλάστηση
Έλατο
Χιόνι

Κορυφή
Βουνό

Μανιτάρια

Μύκητες
Αποδομητές

Δηλητηριώδη
Δάσος

Πλευρώτους

Σαρκοφάγα

Ζώα
Κρέας
Λύκος
Κυνήγι

Φυτοφάγα

Άνθρωπος

Εμείς
Καταστροφή

Μυαλό
Άντρας
Γυναίκα

Αειφορία

Πάντα
Φέρω

Μέλλον
Βιώσιμη
Ανάγκες

Πλημμύρα

Νερό
Βροχή

Καμένα
Δάσος

Καταστροφή

Ιξός

Γκι
Φυτό
Κόλλα

Χριστούγεννα
Διακόσμηση

Δασολόγος

Δάσος
Δέντρα

Διαχείριση
Επιστήμονας
Περιβάλλον

Όξινη

Βροχή
Ρύπανση

Καταστροφή
Νερό

Μάρμαρο

Αρκούδα

Ζώο
Παμφάγο

Θηλαστικό
Μεγάλο

Περτούλι

Περιβάλλον

Φυσικό
Πολιτιστικό

Δέντρα
Ζώα

Προστασία

Έλατο

Κωνοφόρο
Δάσος
Δέντρο

Κουκουνάρια
Ορεινά

Χλωρίδα

Φυτά
Βλάστηση
Πράσινο

Έμβια
Πανίδα

Τροφική αλυσίδα

Φυτά
Ζώα

Σαρκοφάγα
Φυτοφάγα
Ενέργεια
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Μήπως κάποιος ήχος υπερκαλύπτει τους άλλους;
Υπάρχουν ήχοι που ακούγονται ρυθμικά;
Συναντήσατε ήχους ευχάριστους          εκνευριστικούς          μονότονους      
αδιάφορους          οξείς          μπάσους          ;
Τι συναισθήματα σας προκάλεσαν οι ήχοι που ακούσατε;

Υπάρχει κάποιος ήχος που δε σας είναι οικείος, που δεν ξέρετε από πού προέρχεται; 

Αντιληφθήκατε καθώς περπατούσατε τη μυρωδιά ξύλου;……..  κάποιου βοτάνου;……..
κάποιου ζώου;……..  του εδάφους;………. 

Βρήκατε μανιτάρια; Σε πόσα διαφορετικά χρώματα και σχήματα; Ποιο σας έκανε μεγαλύτε-
ρη εντύπωση;

Αναγνώριση με την αφή:
Χωριζόμαστε σε ζευγάρια. Το ένα παιδί δένει τα μάτια του άλλου με ένα μαντήλι και τον/την 
κατευθύνει σε διάφορα σημεία του δάσους, όπου του λέει να αγγίξει και να περιεργαστεί 
κάποια έμβια ή άβια στοιχεία του οικοσυστήματος. Μέσω της  αφής, ο δεύτερος προσπαθεί 
να αναγνωρίσει τα στοιχεία αυτά. 

Φύλλο εργασίας 14

Διερεύνηση πεδίου με τις αισθήσεις

1. Καταγράφουμε τους ήχους που ακούμε και την πηγή τους.                                      

Πίνακας των ήχων

Ηχητική πηγή Ήχος
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Αναγνώριση χλωρίδας: Περπατώντας στο δάσος, προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τα 
παρακάτω είδη χλωρίδας και να τα φωτογραφήσετε ή να τα συγκεντρώσετε.

Πεύκη
 

Κωνοφόρο αειθαλές 
δέντρο με ύψος 30 ως 
40 μέτρα . Έχει πλατιά 
θολοειδή κόμη και χα-
μηλά, δυνατά κλαδιά ή 
επίπεδη ομπρελοειδή 
κόμη. Το επάνω μέρος 
του κορμού και τα δυ-

νατά κλαδιά έχουν κοκκινωπό φλοιό με λέπια. Τα νεα-
ρά κλαδιά έχουν χρώμα κοκκινωπό ή καστανοκίτρινο 
και είναι γυμνά. Έχει μέτριες απαιτήσεις σε νερό.

Αρκουδοπούρναρο/Ίλεξ 
 

Aειθαλείς ή φυλλοβό-
λοι θάμνοι και μικρά 
δένδρα με αγκαθω-
τά συνήθως, σκληρά 
φύλλα. Ο φλοιός τους 
και τα φύλλα είναι λεία 
και βαθυπράσινα. Ανα-
πτύσσονται σε υγρά, 

γόνιμα εδάφη μέσα σε δάση. Την άνοιξη έχουν λευκά 
άνθη, ενώ το φθινόπωρο και το χειμώνα έχουν κυρίως 
κόκκινους, πορτοκαλί και κίτρινους διακοσμητικούς 
καρπούς. Τα κλαδιά τους χρησιμοποιούνται παραδοσι-
ακά στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Iτιά
 

Το είδος Σάλιξ η λευ-
κή είναι κοινό είδος 
της χώρας μας και 
συναντάται σε υγρές  
περιοχές και κυρίως 
κοντά σε ποτάμια, χεί-
μαρρους ή ρυάκια. Ο 
κορμός της έχει λευκές 

αποχρώσεις και τα φύλλα της είναι στενά. Το ύψος της 
μπορεί να φτάσει τα 20 μέτρα, αλλά αργά και σταθερά 
μέσα σε 15 χρόνια. Το ξύλο της χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή σπίρτων, χαρτοπολτού και στη γλυπτική, 
καθώς χαράζεται εύκολα.

Υβριδογενής ελάτη
 

Η υβριδογενής ελάτη 
αποτελεί φυσικό υβρί-
διο που προέρχεται 
από τη διασταύρωση 
του κεφαλλονίτικου 
έλατου με το ευρωπα-
ϊκό έλατο (λευκή ελά-
τη). Έχει ύψος 20 έως 

35 μέτρα, κωνικό σχήμα και συναντάται στις ορεινές 
περιοχές. Τα φύλλα του είναι μικρές βελόνες με μήκος 
30 χιλιοστά, γυαλιστερές και βαθυπράσινες. Έχει μεγά-
λες απαιτήσεις σε νερό και υγρασία αέρος.

Ιξός/Μελάς/Γκι
 

Είναι αειθαλές φυτό με 
μακρόστενα φύλλα και 
κιτρινοπράσινα άνθη 
που ζει μόνιμα παρα-
σιτικά, κυρίως επάνω 
στα έλατα. Παράγει 
έναν σφαιρικό λευκό 
καρπό από τον οποίο 

εξάγεται μία κολλητική ουσία την οποία χρησιμοποι-
ούσαν παλιά οι άνθρωποι για να φτιάχνουν ξόβεργες. 
Συχνά επιλέγεται ως χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, 
καθώς θεωρείται σύμβολο καλής τύχης.

Δρυς/Βελανιδιά
 

Είναι δέντρα ψηλά και 
αιωνόβια, ανθεκτικά 
και φυλλοβόλα. Μπο-
ρούν να φτάσουν τα 
50 μ. ύψος και τα συ-
ναντάμε σε πεδινές και 
ορεινές περιοχές. Τα 
φύλλα τους είναι οδο-

ντωτά. Καρπός της δρυός είναι το βελανίδι που χρησι-
μεύει ως τροφή των ζώων. Χρειάζονται 70 με 80 χρόνια 
για να αρχίσει ένα δέντρο να παράγει καρπούς, ηλικία 
κατά την οποία θεωρείται ακόμη νεαρό.
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Βρύα – Λειχήνες

Τα βρύα και οι λειχήνες 
συνήθως συναντώνται 
σε πεσμένους κορμούς 
και πάνω σε δέντρα, σε 
βράχους, στο έδαφος 
και προτιμούν τα κρύα 
και υγρά περιβάλλοντα 
των δασών. Δεν έχουν 
ρίζες αλλά λεπτές ριζοει-

δείς δομές, οι οποίες χρησιμεύουν στην προσκόλληση και 
απορρόφηση νερού.  Ευδοκιμούν σε καθαρά περιβάλλοντα, 
καθώς δεν έχουν μηχανισμούς άμυνας στους ρύπους όπως 
τα ανώτερα φυτά. Έτσι, κάποια είδη, όταν δεν εμφανίζονται 
σε μια περιοχή, σηματοδοτούν την ύπαρξη ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης εκεί.

Αγριοφράουλα

Είναι χαμηλές πόες, 
γνωστές και ως χαμο-
κέρασα, με ρίζωμα που 
έρπει και σύνθετα φύλ-
λα που αποτελούνται 
από τρία οδοντωτά 
φυλλάρια. Τα άνθη τους 
είναι λευκά. Ο καρπός 
τους που ευδοκιμεί στις 

αρχές του καλοκαιριού αρχικά έχει λευκοπράσινο χρώμα 
και κατά την ωρίμανση γίνεται κόκκινος. 
Τα φύλλα και οι καρποί της αγριοφραουλιάς τρώγονται 
από ζώα και πτηνά του δάσους, τα οποία βοηθούν στη 
μεταφορά του σπόρου και τη διαιώνισή της.

Άρκευθος ή Κέδρος

Είναι μικρό δέντρο ή 
θάμνος με πολλά κλα-
διά. Φτάνει τα έξι μέτρα 
ύψος και βρίσκεται σχε-
δόν σε όλη την Ελλάδα, 
από τις παράλιες περι-
οχές έως τη ζώνη της 
ελάτης. Αποτελεί τον 
σκαντζόχοιρο του ζωι-

κού βασιλείου γιατί είναι αδύνατο να κόψουμε κλαδί του 
ή να μαζέψουμε κεδρόσπορο χωρίς να μας τρυπήσει με 
τις βελόνες του. Αυτή του η ιδιότητα είναι σωτήρια για τα 
μικρά ελατάκια που θα φυτρώσουν ανάμεσα στα απλω-
μένα κλαδιά του.

Σφένδαμος
 

Τα είδη του ξεπερνούν 
τα εκατό, κάποια από 
αυτά είναι αειθαλή, 
αλλά τα περισσότερα 
είναι φυλλοβόλα. Το 
πιο γνωστό είδος στη 
χώρα μας είναι ο νε-
ροπλάτανος ή ψευδο-

πλάτανος. Τα φύλλα του είναι χαρακτηριστικά με τρεις 
ή πέντε μυτερές απολήξεις, ελαφρά, με λοβό και το 
κάτω μέρος τους είναι σχεδόν λευκό. Ιδιαίτερος είναι 
και ο καρπός του, ο οποίος έχει δύο φύλλα με δύο πυ-
ρήνες στο μέσο (σαν φτερά αεροπλάνου).

Μανιτάρια
Τα μανιτάρια ανήκουν στο 
βασίλειο των μυκήτων, το 
δεύτερο σε πλήθος ειδών 
μετά τα έντομα. Εμφανί-
ζουν τεράστια ποικιλία και 
τα συναντάμε παντού. Είναι 
ετερότροφοι οργανισμοί 
που δεν ανήκουν στα φυτά, 
καθώς δεν έχουν χλωρο-

φύλλη και δεν κάνουν φωτοσύνθεση. Έτσι, αδυνατούν να συν-
θέσουν οργανικές ενώσεις, αλλά τις παίρνουν έτοιμες από ζω-
ντανούς ή νεκρούς οργανισμούς. Ο ρόλος τους στην ισορροπία 
του κύκλου της ενέργειας θεωρείται αναντικατάστατος, αφού 
συμβάλλουν στην αποδόμηση των νεκρών φυτών και ζώων δί-
νοντας τροφή στα νέα φυτά. Στην πλειοψηφία τους πολλαπλα-
σιάζονται με σπόρια.

Αγριοτριανταφυλλιά

Το δάσος του Περτουλίου 
είναι διάσπαρτο από αυ-
τόν τον μικρό ακανθωτό 
θάμνο, ο οποίος ανήκει 
στην οικογένεια των Ρο-
δανθών και το ύψος και 
πλάτος του δεν ξεπερνά 
τα τρία μέτρα. Η αγριο-
τριανταφυλλιά έχει άνθη 

ρόδινα ή λευκά, με λίγα φύλλα και πολύ άρωμα. Τα πέταλά 
της είναι αραιά και ο καρπός της είναι γνωστός ως «κυνό-
ροδο». Οι καρποί είναι κόκκινες, ωοειδείς ρώγες με πολλούς 
σπόρους. Ωριμάζουν αργά το καλοκαίρι προς το φθινόπωρο 
και είναι τροφή για τα πουλιά και για άλλα μικρά θηλαστικά., 
καθώς περιέχουν μεγάλη ποσότητα βιταμίνης.
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