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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
στο Σπήλαιο της Αλιστράτης

λύσεων, την κριτική αξιολόγηση της εργασίας τους με
βάση εσωτερικά και εξωτερικά κριτήρια.(Ο κάθε μαθητής έχει το δικό ερωτηματολόγιο)

Α. Γενικά

Στ) Την ικανότητα της επίλυσης προβλημάτων μέσα από
την καλλιέργεια των απαραιτήτων δεξιοτήτων και στρατηγικών σχεδιασμού ,έλεγχου, ανατροφοδότησης και
διορθωτικής παρέμβασης. (Υπάρχουν ερωτήσεις που
χρήζουν κριτικής απάντησης)

Η έναρξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Δημοτικής επιχείρισης Σπηλαίου Αλιστρατης Α.Ε για τον ποταμό Αγγίτη ταυτίζεται απόλυτα με το καθολικό αίτημα
εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών όπως
αυτό δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Φ.Ε.Κ. 303 ΚΑΙ 304/τ. Β, 13/3/2003) το οποίο αφορά το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ) και τα επιμέρους Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών (Α.Π.Σ).
Τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ) και τα επιμέρους Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών (Α.Π.Σ) αναφέρονται σε μια πλειάδα δεξιοτήτων που πρέπει να καλλιεργηθούν στο μαθητή μέσα στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, στο οποίο
εντάσσονται και οι περιβαλλοντικές εκδρομές. Στο πλαίσιο της νέας διαθεματικής προσέγγισης της ύλης και των
σύγχρονων τάσεων της αγωγής και της παιδείας, επιθυμητό είναι να καλλιεργηθούν στους μαθητές οι ακόλουθες δεξιότητες και ικανότητες που περιλαμβάνονται στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τον Ποταμό Αγγίτη διότι μέσα στο Φαραγγι του ποταμού Αγγίτη
απαντούν πολλές επιστήμες όπως η Υδρογεωλογία, Βιολογία, Ιχθυολογία, Ζωολογία, Χημεία, Φυσική, κ.α. Δίδεται λοιπόν η δυνατότητα μέσα από την περιβαλλοντική
εκπαίδευση του ποταμού Αγγίτη οι μαθητές να αναπτύξουν τα ακόλουθα:
Α) Τη δεξιότητα της επικοινωνίας, ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, επιχειρηματολογία. (Δίδονται ειδικά φυλλάδια στους μαθητές για την συμπλήρωση τους )
Β) Τη δεξιότητα της αποτελεσματικής χρήσης των αριθμών και των μαθητικών εννοιών στην καθημερινή ζωή
(Δίδονται όργανα μέτρησης Θερμοκρασίας, Υγρασίας,
Χαρτογράφησης)
Γ) Την ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων
πληροφόρησης και επικοινωνίας με στόχο αφενός την
εξεύρεση, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση πληροφοριών και αφετέρου την προστασία από την πληροφοριακή ρύπανση (Δίδονται ειδικές ασκήσεις προς λύση)
Δ) Την ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα μέσα
από ομαδικές εργασίες και την καλλιέργεια της
αναγνώρισης.(Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, Προστασίας, Παρατήρησης Χαρτογράφησης)
Ε) Την ικανότητα βελτίωσης της ατομικής επίδοσης και
παρουσίας μέσα από τον αναστοχασμό, την εξέυρεση

Ζ) Την ικανότητα ορθολογικών επιλογών (σε ατομικό και
κοινωνικό επίπεδο) οι οποίες εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, (Μέσα από την περιβαλλοντική
εκπαίδευση στο Ποταμό Αγγιτη αναπτύσσονται οι λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος)
Η ) Την ικανότητα διαχείρισης πόρων φυσικών, οικονομικών, κοινωνικών κτλ.(Μέσα από την περιβαλλοντική
εκπαίδευση αναπτύσσεται η ικανότητα διαχείρισης φυσικών πόρων)
Θ) Την ικανότητα αξιοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων
για την προστασία της υγείας σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο. (Μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση
αναπτύσσεται και αξιοποιούνται οι δεξιότητες)
Ι) Την ικανότητα της δημιουργικής επινόησης (Μέσα από
τα ερωτηματολόγια, αναπτύσσονται η ικανότητα της δημιουργικής επινόησης)
Κ) Την αξιοποίηση γνώσεων και την υιοθέτηση κατάλληλων αξιών για τη διαμόρφωση προσωπικής άποψης στη
λήψη αποφάσεων, (Μέσα από τα ερωτηματολόγια, αναπτύσσονται η ικανότητα της δημιουργικής επινόησης)
Λ) Την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (Μέσα από τα
ερωτηματολόγια, αναπτύσσεται η ικανότητα της δημιουργικής επινόησης)
Μ) Την ικανότητα για κριτική επεξεργασία πληροφοριών,
αξιών και παραδοχών. (Μέσα από τα ερωτηματολόγια,
αναπτύσσεται η ικανότητα της δημιουργικής επινόησης).
Εύα Μακρή-Μπότσαρη (2006) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας-Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο. Τεύχος Επιμορφωτικού Υλικού.

Β. Σχέδιο Εκπαίδευσης
Με την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Ποταμό Αγγίτη
επιδιώκεται οι μαθητές :
Να περιηγηθούν στο Φαραγγι του Ποταμού Αγγίτη που
βρισκεται διπλα στο Σπήλαιο της Αλιστρατης.
Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της προστασίας του


Ποταμού.
Να κρίνουν τα μέτρα προστασίας για το Ποταμό Αγγίτη
Να εκτιμήσουν το φυσικό φαινόμενο της φύσης
Να ανακαλύψουν οι ίδιοι τα δεδομένα ενός προβλήματος, να τα επεξεργαστούν να κάνουν υποθέσεις και να
προτείνουν λύσεις, με την καθοδήγηση του ξεναγού.
Οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι αποτελούν και τα κύρια
σημεία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η οποία πραγματοποιείται σε διάστημα δυόμισι ωρών. Η εστίαση κατά
την πρώτη ώρα η οποία γίνεται από τον εκπαιδευτικό
στο χώρο του σχολείου, χρησιμοποιώντας αυτό το εγχειρίδιο ενώ κατά την δεύτερη ώρα συνεχίζεται στην διάρκεια της περιήγησης στο Φαράγγι του Ποταμού Αγγίτη
που βρίσκεται διπλα στο Σπήλαιο Αλιστρατης και κατά
την διάρκεια μισής ώρας η εκπαίδευση ολοκληρώνεται
σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα.
Αναλυτικότερα: Η περιβαλλοντιική εκπαίδευση των μαθητών περιέχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ενημέρωση των Δασκάλων στο σχολείο χρησιμοποιώντας το παρόν εγχειρίδιο. Το δεύτερο στάδιο
περιλαμβάνει την άφιξη των μαθητών στο Σπήλαιο της
Αλιστρατης και την παραλαβή του αντίστοιχου εξοπλισμού ο οποίος περιλαμβάνει και ειδικά γιλέκα και το
χωρισμό των μαθητών σε τρεις ομάδες (25 μαθητές η
κάθε ομάδα). Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει τη μέτρηση
της θερμοκρασίας και της υγρασίας τόσο στο χειλος του
φαραγγιου όσο και κατω στο ποτάμι. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται με ειδικό θερμόμετρο και υγρασιομετρο το
οποίο παραδίδεται στους μαθητές για χρήση. Η δεύτερη
ομάδα αναλαμβάνει την χαρτογράφηση του Φαραγγιού
παραλαμβάνοντας ειδικό αποστασιόμετρο και GPS χαρτογραφώντας τις διαστάσεις του ποταμού (μήκος, πλάτος, ύψος). Η τρίτη ομάδα η οποία ονομάζεται και ομάδα
Παρατηρησης παρατηρεί και καταγράφει τα διάφορα
πουλιά, ζώα, σκουπίδια (εάν υπάρχουν ) μέσα στο Φαραγγι.
Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την επίσκεψη μετά από
το Φαράγγι στο κέντρο πληροφόρησης όπου μπορούν
οι μαθητές να καταγράψουν στα ειδικά φυλλάδια τις
απαντήσεις των ερωτήσεων. Προσφέρεται ακόμα ειδική
τρισδιάστατη (3- D ) παρουσίαση όλης της περιοχής (των
διαδρόμων του Σπηλαίου, του φαραγγιού του ποταμού
Αγγίτη, του ζωολογικού Πάρκου). Ακόμη μέσω δορυφορικής πλοήγησης εξετάζεται γεωγραφικά όλη η περιοχή
των Σερρών-Δράμας-Καβάλας.
Μετά το πέρας της παρουσίασης οι μαθητές παραδίδουν
τα έντυπα στο Δάσκαλο τους για αξιολόγηση. Ακόμη δίδεται στους Δασκάλους ειδικό έντυπο ερωτήσεων για
τη δράση του προγράμματος το οποίο επιστρέφεται για
αξιολόγηση στην εταιρεία.

Γ. Μέθοδος Διδασκαλίας
Κατευθυνόμενη αυτενέργεια που στηρίζεται στις αρχές


της ανακαλυπτικής μάθησης και της ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας.

Δ. Μέσα Διδασκαλίας
Εγχειρίδιο Φαραγγιου, όργανα μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας, μετροταινίες, ερωτηματολόγια – φυλλάδια
- φύλλα εργασίας, τρισδιάστατες εικόνες (3- D ), δορυφορική πλοήγηση χαρτών, πλοήγηση μέσω αεροπλάνου,
πίνακας, διαδίκτυο, CD - ROM , DVD , GPS .

Ε. Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα
Υδρογεωλογία
Ιστορία
Μυθολογία
Χημεία
Φυσική
Βιολογία
Κλιματολογία
Iχθυλοίια
Δασοποίια
Η παρακάτω παρουσίαση προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία των μαθητών πριν την προσέλευση τους στο Φαράγγι.

Ε. Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα
Σπηλαιολογία
Γεωλογία
Παλαιοντολογία
Αρχαιολογία
Ιστορία
Μυθολογία
Χημεία
Φυσική
Βιολογία
Κλιματολογία
Η παρακάτω παρουσίαση προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία των μαθητών πριν την προσέλευση τους στο Σπήλαιο.

1. Ο Ποταμός Αγγίτης
Οι πηγές του Αγγίτη βρίσκονται στους νοτιοδυτικούς
πρόποδες του Φαλακρού όρους. Αυτό το τμήμα του
Αγγίτη συναντάται με τον ποταμό-ρέμα Μαυροπόταμο
(έτσι ονομάζεται από τους ντόπιους) λίγα μέτρα έξω από
το χωριό Συμβολή.

ρίστες αφού είναι δίπλα στο Σπήλαιο της Αλιστράτης.

2. Μυθολογία και ιστορία για τον Ποταμό
Αγγίτη

Ο Μαυροπόταμος είναι δημιούργημα τριών ρεμάτων,
των οποίων η συμβολή τους βρίσκεται κοντά στο χωριό
Μαυρολεύκη. Ένα είναι το ρέμα της Αγίας Βαρβάρας(από
την πόλη της Δράμας, το άλλο είναι το ρέμα Τεναγοί Φιλίππων
(από την περιοχή των Φιλίππων), και το τρίτο είναι το
ρέμα Δοξάτου.
Η φυσική ροή του Αγγίτη και του Μαυροπόταμου διακόπτεται και ελέγχεται από
τεχνητό φράγμα ακριβώς στη συμβολή τους έξω από το
χωριό Συμβολή. Χάρτης περιοχής Αγγίτη Αμέσως μετά
το φράγμα και σε απόσταση από αυτό 15-20 μέτρων ο
Αγγίτης δέχεται ελάχιστα νερά από την αριστερή του
όχθη από κοντινή πηγή.
Απ’ αυτό το σημείο, που παλιά λεγόταν Πόρτες =πέρασμα συνεχίζει ο Αγγίτης το ταξίδι του προς τη λεκάνη
των Σερρών. Πρώτο δη μιούργημά του σ’ αυτό το ταξίδι
είναι το Φαράγγι του Αγγίτη πλούσιο σε βλάστηση και
ομορφιά.Τα νερά του Αγγίτη ποτίζουν σήμερα αρκε τές
εκτάσεις στην περιοχή της Δράμας και Φυλλίδας. Τα υπόλοιπα νερά χύνονται στο Στρυμόνα στο ύψος του Δ.Δ
Μύρκινου.
Το φαράγγι του ποταμού Αγγίτη αποτελεί σημαντικό αξιοθέατο του νομού Σερρών και προσελκύει πολλούς του-

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Πλούτωνας, ο
θεός του Άδη, όταν έκλεψε την Περσεφόνη, κόρη της
θεάς Δήμητρας, την οδήγησε στη φυσική διώρυγα του
φαραγγιού, όπου βρίσκεται η Πύλη του Κάτω Κόσμου.
Σχετικά με τον Πλούτωνα ένας ομηρικός ύμνος λέει: «με
τη συγκατάθεση του Δία έκλεψε την Περσεφόνη, την
κόρη με το ανάλαφρο βήμα, καθώς έπαιζε με τις φιλενάδες της, μαζεύοντας λουλούδια μέσα σ’ένα λιβάδι.Ρόδα,
κρόκους, ωραίες βιολέτες, υάκινθους κι ένα νάρκισσο,
που η Γη θέλοντας να εξυπηρετήσει τον αχόρταγο Άδη,
τον γέννησε και εξαπάτησε μ’αυτόν τη ροδαλή παρθένα.
Ο νάρκισσος ήταν τόσο ωραίος, τόσο φανταχτερός που
θα τον θαύμαζαν όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι θεοί. Απ’
τη ρίζα του έβγαιναν εκατό μίσχοι. Το γλυκό του άρωμα
γέμιζε με χαρά τον ουρανό, τη γη και την αλμυρή άβυσσο των θαλασσών. Κατάπληχτη η κόρη, άπλωσε τα δυό
της χέρια για να κόψει το όμορφο λουλούδι,αλλά την ίδια
στιγμή η πλατυστήθα Γη άνοιξε την κοιλάδα του Αγγίτη
(= Νύσσιον πεδίον) και ο Πλούτωνας, ο γιος του Κρόνου,
ξεπετάχτηκε από το άνοιγμα με τα αθάνατά του άλογα.
Την άρπαξε και παρά την αντίστασή της την κουβάλησε
στο χρυσό του άρμα και την πήρε μαζί του. Εκείνη τότε
με δυνατές κραυγές κάλεσε σε βοήθεια τον υπέρτατο
άρχοντα, τον παντοδύναμο Δία, μα κανένας θεός, ούτε
θνητός άκουσε τις κραυγές της, ούτε τις φωνές των κοριτσιών που ήταν μαζί της».
Σύμφωνα με ένα χαμένο σατυρικό δράμα του Ευριπίδη, ο
Ηρακλής που δούλευε σαν δούλος στα αμπέλια του σκληρού Συλέα (άγριος αμπελοκτήμονας που ζούσε στην Φυλλίδα), μετά από ένα γλέντι και αφού ο ήρωας καλόφαγε,
γύρισε το ρέμα ενός ποταμού(του Αγγίτη;) καταπάνω στα
κτήματα και στα σπίτια του Συλέα και τα πλημμύρισε.


Τον Αγγίτη σαν παραπόταμο του Στρυμόνα, τον αναφέρει πρώτος ο Ηρόδοτος. Το όνομα άγνωστης σημασίας,
πρέπει να είναι όπως και του Στρυμόνα θρακικό (Αγγίτη,
θρακικό επώνυμο της Άρτεμης. Γάγγα ποταμίσια θεότητα και γαγγάμη εργαλείο των ψαράδων της θράκης). Ο
Κουζινερύ, ο Δήμιτσας κ.ά. τον αποκαλούν Αγγίτα και
Αγγίστα, απ’ το ομώνυμο παραποτάμιο χωριό, που αντίθετα πήρε το όνομά του απ’ αυτόν.
Στην ίδια περιοχή αναφέρονται απ’ τους αρχαίους και
δυο άλλα ποτάμια, ο Γαγγίτης ( λέξη συγγενική με το Γάγγης ) και ο Ζυγάκτης ή Ζυγοστός ( από τη λέξη ζυγός, που
συνδέεται με το σπασμένο άξονα του αμαξιού του Πλούτωνα, με το οποίο άρπαξε την Περσεφόνη στην κοιλάδα
του Αγγίτη).Ο πρώτος, ταυτίζεται με το ρέμα του Νευροκοπίου (Κουρού-ντερέ) που μπαίνει απ’ τα δεξιά στον
Αγγίτη και ο δεύτερος με το ρέμα της Αγίας Βαρβάρας
(Δράμας) που μπαίνει απ’ τα αριστερά.
Στον κάμπο των Σερρών ο Αγγίτης, που κατά τη βυζαντινή εποχή ονομάζονταν Πάνακας*, μπαίνει απ’ τις Πόρτες
(Πόρτα= Πύλη= δίοδος στενή), ένα περίφημο φαράγγι
με πλούσια βλάστηση.
*Υπάρχουν δύο εκδοχές για την ονομασία Πάνακας:
-από τους Παναίους, που κατοίκησαν στην περιοχή του
Αγγίτη κατά την αρχαιότητα.
-Πάνακας λεγόταν κατά την αρχαιότητα το χωριό Συμβολή που από γλωσσική δυσκαμψία των Σλάβων διεστράφηκε σε Μπάνιτσα.
Στην κοιλάδα του Αγγίτη κατά την αρχαιότητα κατοίκησαν οι Παναίοι.Μέχρι τον Αγγίτη έφτανε και η περιοχή
στην οποία κατοικούσαν οι Ηδωνοί (κάτοικοι στο βόρειο
Παγγαίο), γεννήτορες της «Οργιαστικής» θρησκείας του
Διόνυσου.
Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια ο δρόμος Φιλίππων – Ηράκλειας Σιντικής περνούσε από τον ποταμό Αγγίτη κοντά στο
Σ.Σ. Αγγίστας, όπου υπήρχε και ρωμαϊκός σταθμός με



την ονομασία Angites . Η κατεύθυνση της μεγάλης ρωμαϊκής τοξωτής γέφυρας που σώζεται μέχρι σήμερα κοντά στο Σ.Σ.Αγγίστας δείχνει ότι στη γέφυρα θα πρέπει
να συναντιόταν ο δρόμος Φιλίππων-Ηράκλειας Σιντικής
με μια άλλη κάθετη διακλάδωση της Εγνατίας οδού που
είχε αφετηρία την Αμφίπολη. Λιθόστρωτα τμήματα του
δρόμου αυτού εντοπίστηκαν στην τοποθεσία «Φρακγάλα», περίπου δύο χιλιόμετρα νότια από το χωριό Δραβήσκος, δηλ.κοντά στο χωριό της αρχαίας Δραβήσκου.

3. Το Φαράγγι του Ποταμού Αγγίτη
Υπάρχει εύκολη πρόσβαση από το Σπηλαιο Αλιστρατης
με αρκετά σημεία για να ενδιαφερθείς όπως:
α. Το φράγμα της Συμβολής.
β. Το λόφο δεξιά της αρχής του φαραγγιού ,όπου και
υπάρχουν πέτρινες τοιχοσειρές παλαιότερου οικισμού.
γ. Το πέτρινο κτίριο λίγα μέτρα από το φράγμα, το οποίο
σύμφωνα με πληροφορίες ντόπιων κατοίκων ήταν πολλά χρόνια πριν παγοποιείο.
δ. Η είσοδος του φαραγγιού με πυκνή βλάστηση.
ε. Το ιχθυοτροφείο αναπαραγωγής πέστροφας.
Η θέση ανάπλασης στο εσωτερικό του φαραγγιού.Είναι
ένα πλάτωμα έκτασης ενόςστρέμματος μέσα στο φαράγγι στην άγρια διαδρομή του και στο ύψος του σπηλαίου.
Εξαίρετη θέση για την τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών, που δένουν με το περιβάλλον. Εκεί προσφέρεται μια
μικρή ανάπαυλαστους περιηγητές του ποταμού. Σημειώνεται πως στην διαδρομή αυτή αποτελεί τομοναδικό
μέρος που μπορεί κάποιος να σταματήσει μεασφάλεια .
Στην έξοδο του φαραγγιού στο ύψος της Κρηνίδαςτο τοπίο μεταβάλλεται απότομα από τραχύ σε ήπιο. Οχώρος
εκεί είναι μοναδικός για υπαίθρια κατασκήνωση.
Η άλλη έξοδος στον Σ.Σ. Αγγίστας βρίσκεται στην θέση
που είναι η παλαιά οδική γέφυρα (κατασκευής1929), ενώ
λίγο πριν βρίσκεται και η παλαιά σιδηροδρομική γέφυρα. Και εδώ με σωστή διαμόρφωση Ένα τμήμα της αρχής
του φαραγγιούμπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό τόπο
αναψυχής.

Τμήματα από χάρτες της περιοχής Αγγίτη κατά την αρχαιότητα

αποτελείται από αρπακτικά πτήνα (μπού
φους,αετούς,γεράκια),
οχθοχελίδονα, ψαρόνια, κι τρινοσουσουρά
δες,σταχτοτσικνιάδες,
και πάρα πολλές λιβελλούλες σε διάφορα
είδη και χρώματα που
σπάνια συναντά κανείς.
Τέλος στο μαγευτικό
αυτό τόπο η πανίδα
συμπληρώνεται από την παρουσία πετροπέρδι κων,αγρ
ιοπερίστερων,μπεκατσών και από θηλαστικά ζώα όπως
λαγούς,αλεπούδες κ.ά.

4.1 Ψυχαγωγία – Δραστηριότητες στο ποτάμι
Η περιοχή του φαραγγιού προσφέρεται για αρκετές δραστηριότητες αν και δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα η περιοχή κρίνεται ως ιδεώδες για ποτάμιες καταβάσεις με Rafting, για rappel, για ορεινή ποδηλασία,για
ορεινή πεζοπορία, για οικοπεριήγηση, για fly fox, River
πάρτι κ.ά.
Ένα τμήμα της αρχής του φαραγγιού

4. Χλωρίδα και πανίδα στο Φαράγγι
Στις όχθες του Αγγίτη από
την είσοδο τουφαραγγιού
έως και την έξοδό του
(διαδρομή περίπου 12χλμ.) η
βλάστηση είναι άγρια και πυκνή. Αποτελείται από άγρια
είδη υδροχαρούς δάφνης,
ιτιές, σκλήθρα, αγριολεύκες,
πλατάνια, καλαμώνες, τραχιές πεύκες, κυπαρίσσια, αρμυρίκια και από τον σφέδαμο.
Η πανίδα της άγριας διαδρομής του φαραγγιού

Η περιοχή μπορεί να γίνει τόπος έλξης ομάδων επιστημόνων για μελέτες στον τομέα της γεωλογίας, της χλωρίδας και της πανίδας.
Τέλος η περιοχή του φαραγγιού εχει να γίνει σημαντικός
τόπος έλξης στα πλαίσια του Σχολικού τουρισμού.
Μέσα στους αιώνες, ο άνθρωπος με υπομονή και τεράστια προσπάθεια κατάφερε σιγά-σιγά νααξιοποιήσει
το νερό. Με τα αρδευτικά κανάλια πότισε τη γη και την
έκανε πιο αποδοτική. Χτίζοντας στέρνες, αποθήκευε το
νερό της βροχής διευκολύνοντας έτσι την καθημερινή
του ζωή. Διαμόρφωνε και ζούσε σ’ ένα περιβάλλον με
θαυμαστή ισορροπία.
Η εκπληκτική τεχνολογία τελευταία μας έκανε να νιώσουμε παντοδύναμοι. Πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να
αλλάξουμε τη φυσική ροή των ποταμών για να αρδεύουμε περισσότερα χωράφια, αποξηράναμε λίμνες για να
γίνουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, χτίστηκαν πολλά φράγματα.
Οι επεμβάσεις προκάλεσαν τέτοιες αλλαγές στην επιφά

O κύκλος του νερού
πνοή, αποβάλλοντας υδρατμούς από τα τοιχώματα των
εξωτερικών κυττάρων. Το 97% - 99% από το νερό που
παίρνουν τα φυτά από το έδαφος εξατμίζεται. Η επάνοδος του νερού στη γη ελέγχεται από διάφορες συνθήκες
του περιβάλλοντος, όπως οι άνεμοι, τα βουνά κ.ά.
Καθώς η βροχή ή το χιόνι φτάνουν στο έδαφος ένα μέρος
του νερού απορροφάτε απ’αυτό και κάποτε φτάνει στον
υπόγειο υδάτινο ορίζοντα ή το απορροφούν τα nφυτά.
Το υπόλοιπο σχηματίζει ποτάμια και λίμνες.

νεια της γης, που θα μπορούσαν να συγκριθούν με φυσικές αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων.
Όμως ήδη έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε το τίμημα.
Συχνά ακούμε ποτάμια να πλημμυρίζουν, τα οποία παρασέρνουν σπίτια και ανθρώπους, φράγματα να σπάνε
κατακλύζοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Την ίδια ώρα,
διαβάζουμε για παρατεταμένες ξηρασίες, οι οποίες αναγκάζουν τους ανθρώπους να περιορίσουν την κατανάλωση νερού.
Οι πυρκαγιές στα δάση και το αλόγιστο κόψιμο των δέντρων περιορίζουν το φυσικό κύκλο του νερού. Ένα δάσος μπορεί να συγκρατήσει τόσο νερό όσο μία λίμνη.

6. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ο υδρολογικός κύκλος είναι η κίνηση των μορίων του νερού από την επιφάνεια της γης στηνατμόσφαιρα λόγω
εξάτμισης και η επάνοδός τους με τη βροχή, το χιόνι, το
χαλάζι κ.ά. Η εξάτμιση από τις θάλασσες, τις λίμνες και τα
ποτάμια εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αέρα, τον
άνεμο και την υπάρχουσα υγρασία.
Τα φυτά συμβάλλουν στην υγρασία του αέρα με τη δια

6.1 Τα Νερά της Γης
Έχει υπολογιστεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού,
που βρίσκεται πάνω στη γη βρίσκεται στις θάλασσες( το
97%), το 2,1% είναι δεσμευμένο στους πάγους των πόλων, ενώ το γλυκό νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια
της γης ( λίμνες, ποτάμια ) είναι μόλις 0,0091%. Όλα τα
νερά της γης σε οποιαδήποτε μορφή απαρτίζουν την
υδρόσφαιρα.

Τα νερά των ποταμών είναι μόλις 0.0001%. Το νερό είναι
εξαιρετικά σημαντικό τόσο για τις αστικές ανάγκες όσο
και για τις βιομηχανικές. Έχει υπολογιστεί ότι μία πόλη
ενός εκατομμυρίου κατοίκων χρειάζεται καθημερινά :
• 565.000 κυβικά μέτρα νερού
• 1.800 τόνους τροφής
• 2.700 τόνους άνθρακα

έμαθαν να εκμεταλλεύονται το λιγοστό νέρο τηβροχής,
ενώ στράφηκαν και στην καλλιέργεια ειδών που δεν
χρειάζονται πότισμα, όπως το σιτάρι και οι ελιές.Το νερό
από τις γεωτρήσεις επιτρέπει σήμερα την παραγωγή
φρούτων, λαχανικών, δημητριακών και βαμβακιού, ακόμα και σε περιοχές όπου σπανίζουν οι βροχές. Το νερό
όμως εξαντλείται.

• 2.500 τόνους πετρελαίου
• 900 τόνους βενζίνης
και απορρίπτει στο περιβάλλον :
• 450.000 κυβ.μ. απόβλητα νερού
• 860 τόνους ρυπαντές αέρος
• 1.800 τόνους απορρίμματα
Αυτά οδηγούνται με διαφορετικούς τρόπους πάλι στην
υδρόσφαιρα και έτσι δημιουργείται η ρύπανση στο
νερό.
6.2 NEΡΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Οι μεγάλοι πολιτισμοί της αρχαιότητας, που άνθισαν
κοντά στους ποταμούς Νείλο, Τίγρη, Ευράτη καιΙνδό,
χρησιμοποίησαν το νερό αυτών των ποταμών για το πότισμα των καλλιεργειών τους. Ανέπτυξαν μάλιστα αρδευτικά συστήματα αξιοθαύμαστης τεχνολογίας.Χάρη στα
σύγχρονα αρδευτικά έργα, που αξιοποιούν ακόμα και
τα υπόγεια νερά, έχουναυξηθεί εντυπωσιακά οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στη χώρα μας, επειδή δεν υπάρχουν
άφθονα νερά, οι άνθρωποι από τα πανάρχαια χρόνια

Στη σύγχρονη γεωργία χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, για να αυξάνεται η παραγωγή
και να μην προσβάλ λονται οι καλλιέργειες από αρρώστιες. Οι βροχές όμως παρασέρνουν πολλές από αυτές τις
ουσίες στις θάλασσες, στις λίμνες και στα ποτάμια, ενώ
ένα μεγάλο μέρος τους εισχωρεί στο έδαφος και ρυπαίνειται τα υπόγεια νερά.Ο φώσφορος που περιέχεται στα
λιπάσματα ευνοεί τη γρήγορη και υπερβολική ανάπτυξη
ορισμένων υδρόβιων φυτών. Αυτά απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου, πνίγοντας έτσι άλλα είδη
φυτών και ζώων. Εξαιτίας αυτού του φαινομένου, που
ονομάζεται ευτροφισμός, η ζωή απειλείται με εξαφάνιση
σε πολλούς υγροβιότοπους
Η βαμβακιά
Στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά το 200μ.χ.,
στην Πελοπόννησο. Κατά τη βυζαντινή περίοδο γινόταν
συστηματική καλλιέργεια του βαμβακιού.



Ευδοκιμεί περισσότερο στα θερμά κλίματα. Τα πιο κατάλληλα εδάφη για την βαμβακιά είναι τα λίγο υγρά
και τα αμμοαργιλώδη. Έτσι, η σύστα- ση του εδάφους
αποτελεί το βασικό παράγοντα για την καλή της ανάπττυξη.Το κανονικό πότισμα, τα σκαλίσματα και γενικά η
περιποίηση της βαμβακοφυτείας παίζει σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη της βαμβακιάς.
Η σπορά στην Ελλάδα γίνεται από το Μάρτιο ως το Μάιο
με μηχανές που λέγονται «βαμβακοσπορείς».Η συκγομιδή αρχίζει από τον Σεπτέμβριο και κρατά ως το Νοέμβριο ανάλογα με το κλίμα.
Το καλαμπόκι
Δημητριακό από την Αμερική, που στην Ευρώπη ήρθε
από τους Ισπανούς θαλασσοπόρους το 1499.Είναι πολύ
θρεπτικό.Από τους σπόρους του βγάζουν αλεύρι, που μ’
αυτό φτιάχνουν διάφορα γλυκίσματα,και μια πολύ λεπτή
σκόνη, το άνθος αραβοσίτου.Από το καλαμπόκι βγαίνει
η γλυκόζη, ένα πηχτό σιρόπι χρήσιμο στη ζαχαροπλαστική, λάδι και οινόπνευμα. Χρη-σιμεύει, ακόμα, ως ζωοτροφή. Κάθε φυτό φέρει κι αρσενικά και θηλυκά άνθη.
Τα αρσενικά είναι η φού ντα που βλέπουμε στην κορυφή
και τα θηλυκά γίνο νται στις μασχάλες των φύλλων.Κάθε
κόκκος είναι κι ένας καρπός, που έχει μέσα του ένα σπέρμα. Ευδοκιμεί σε ζεστά κλίκατα και σε υγρά εδάφη.
Προϊόντα από το βαμβάκι

νερό. Ο καρπός της ντομάτας είναι πλούσιος σε βιταμίνες Α και C . Δίνει εξαιρετική νοστιμάδα στα φαγητά και
θεωρείται απαραίτητη στη μαγειρική.
Στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες και αρδεύονται
από τον Αγγίτη περιλαμβάνονται και εκτάσεις με τριφύλλι και ζαχαρότευτλα.

7. Οι Ρυπαντές των Νερών
1. Όργανικές αποδομήσιμες ενώσεις.
Προέρχονται από τα αστικά λύματα και από ορισμένες
βιομηχανίες. Οι ενώσεις αυτές αποδομούνται ( οξειδώνονται ) σχετικά σύντομα (π.χ. 15-30 μέρες) από την επίδραση μικροοργανισμών ( βακτηρίδια ) καταναλώνοντας το
οξυγόνο που είναι μέσα στο νερό. Αν η περιεκτικότητα
του νερού σε οξυγόνο κατέβει κάτω από ορισμένα όρια
(περίπου 4 mg / l ) τότε τα ψάρια πεθαίνουν.
2. Φορείς ασθενειών.
Διάφοροι παθογόνοι μικροοργανισμοί που συνήθως εισέρχονται στην υδρόσφαιρα από τα ανθρώπινα λύματα.
Τα μικρόβια αυτά μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον
άνθρωπο, με το πόσιμο νερό, με την κολύμβηση κ.ά.
3. Ρύπανση από μέταλλα.

Βιομηχανική ντομάτα

Η καλλιέργειά της πήρε μεγάλη έκταση στην πατρίδα μας.
Μεγάλη πρόοδο σημείωσε η βιομηχανία ντοματοπολτού
και κονσερβοποιίας της ντομάτας, καθώς και η εξαγωγή
της στο εξωτερικό. Η καλλιέργειά της στα χωράφια οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη των αρδευτικών
συστημάτων, γιατί για την ανάπτυξή της χρειάζεται πολύ
10

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο μόλυβδος, που
προέρχεται κυρίως από τη
βενζίνη των αυτοκινήτων
και που με τη βροχή οδηγείται στην υδρόσφαιρα,
ο υδράργυρος, το κάδμιο
κ.ά. Το χαρακτηριστικό
των μετάλλων είναι ότι δεν
αποβάλλονται από τους
ζωντανούς οργανισμούς
και ότι ακολουθούν τους
νόμους της «βιολογικής
μεγένθυσης»,φτάνοντας
έτσι σε συγκεντρώσεις ιδιαίτερα τοξικές για τον άνθρωπο.

4. Συνθετικές οργανικές ενώσεις.
Τέτοιες είναι τα φυτοφάρμακα, διάφορα απορρυπαντικά, διάφορες συνθετικές ενώσεις, όπως το DDT . Πολλές
από τις ενώσεις αυτές είναι τοξικές για την υδρόβια ζωή
και πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο.

5. Θρεπτικά συστατικά - ρυθμιστές της ανάπτυξης
των φυκών.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο φώσφορος και το άζωτο
τα οποία προέρχονται από τα γεωργικά λιπάσματα. Αυτά
τα στοιχεία θεωρούνται υπεύθυνα για την υπερβολική
ανάπτυξη των φυκών, τα οποία καταναλώνουν το οξυγόνο του νερού. Αυτό το φαινόμενο λέγεται ευτροφισμός.
6. Θερμά απόβλητα.
Προέρχονται από εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία.
7. Ραδιενεργά απόβλητα.
Προέρχονται από ραδιενεργά ορυκτά, από δοκιμές ατομικών όπλων, από σχετικές δραστηριότητες και από ιατρικές εγκαταστάσεις.
8. Φερτές ύλες.
Προέρχονται από τη διάβρωση των όχθεων και από βιομηχανικές δραστηριότητες.Η ρύπανση των νερών συνήθως οφείλεται στο συνδυασμό όλων των παραπάνω
ρυπαντών.

8. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ
1. Η θερμοκρασία του νερού
Η μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού έχει πολλές
επιδράσεις στους οργανισμούς και στη σύνθεση του νερού. Έτσι το νερό χάνει την ικανότητά του να διαλύει το
ατμοσφαιρικό οξυγόνο όταν αυξάνεται η θερμοκρασία
του. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να εμφανιστεί έλλειψη
οξυγόνου στα νερά που έχουν θερμανθεί και να αυξηθεί
η ευπάθεια των οργανισμών στις ασθένειες και σε επιθέσεις παρασίτων.
Οι άνθρωποι συμβάλλουν στη θέρμανση του νερού ρίχνοντας ζεστά υγρά ή κόβοντας θάμνους και κλαδιά από

δένδρα τα οποία σκιάζουν το νερό.
2. Το οξυγόνο
Το οξυγόνο που περιέχεται στο νερό θα πρέπει να είναι
αρκετό για να διατηρεί τα ψάρια και τουςάλλους οργανισμούς υγιείς. Όταν το οξυγόνο είναι λιγοστό τα ψάρια
δεν μπορούν να απορροφήσουν όλη την τροφή τους.
Τα ζώα ασθενούν εύκολα και γίνονται πιο ευάλωτα στις
επιθέσεις των παρασίτων. Η έλλειψη οξυγόνου μπορεί
να προκαλέσει σταδιακούς θανάτους ψαριών για μεγάλη
περίοδο, να επηρεάσει το πλαγκτόν, τα έντομα του νερού και τα φυτά.Αν λείπει το οξυγόνο <<δρομολογούνται>> διαδικασίες μέσα στο νερό με αποτέλεσμα να
απελευθερώται το δηλητηριώδες υδρόθειο. Το οξυγόνο
εισέρχεται στο νερό με δύο τρόπους:
α. Διαμέσου της σχετικά υψηλής πίεσής του στον αέρα, η
οποία διαχέει μόρια οξυγόνου στο νερό.
β. Με το βιολογικό οξυγόνο που εισέρχεται στο νερό
μέσω της φωτοσύνθεσης των φυκών και των υδρόβιων
φυτών.
Τέλος χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο μπορεί κυρίως να προκληθεί από βακτήρια που αποσυνθέτουν
οργανικές ύλες μέσα στο νερό. Αυτή η ρύπανση μπορεί
να προέλθει από νεκρά φυτά και ζώα, ζωικά απόβλητα,
ξεπλύματα από βιομηχανίες, οικιακά απόβλητα,έντονη
κυκλοφορία και γεωργία, εκροές υπονόμων, ρυπασμένη
βροχή κ.ά.
3. Η τιμή του pH
Η τιμή του pH δείχνει το βαθμό οξύτητας στο νερό. Στην
κλίμακα 1-14, το pH 7 είναι το ουδέτερο σημείο. Η ανοχή
των ζωντανών οργανισμών στη μεταβολή του pH είναι
μικρή:
Βακτήρια: 1-13
Κυπρίνος : 4,5-10,8
Πέστροφα: 5,5-9,4
Άριστο : 7,5-8,5
Η τιμή του pH του νερού εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από
την παραγωγή των φυτών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φυτά δεσμεύουν διοξεί- διο του άνθρακα από το
νερό. Κατά τη νύχτα η τιμή του pH λιγοστεύει σημαντικά,
ενώ τη μέρα το αντίθετο. Τα απόβλητα της γεωργικής
παραγωγής, η όξινη βροχή, η διοχέτευση όξινων υγρών
στο νερό μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνα χαμηλά
επίπεδα το pH .
4. Άζωτο - Νιτρικά.
Το άζωτο είναι βασικό συστατικό της σύνθεσης πρωτεϊνών, οι οποίες είναι απαραίτητες για όλους τους ζωντανούςοργανισμούς. Όμως το ίδιο αυτό στοιχείο είναι
υπεύθυνο για την υπερβολική ανάπτυξων φυκών και
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συμβάλλει στον ευτροφισμό. Το άζωτο μετατρέπεται σε
υπερβολικά δηλητηριώδες, όταν μειωθεί το οξυγόνο.
Μέσα στο νερό το άζωτο δημιουργεί τα λεγόμενα νιτρικά. Με την υπερβολική λίπανση των καλλιεργειών, μπορούν να ρυπά- νουν τα υπόγεια νερά και να φτάσουν μέχρι το νερό ύδρευσης. Όταν τα νιτρικά(ΝΟ 3 ) υπερβούν
τα 50 mg / l στο πόσιμο νερό,γίνονται επικίνδυνα για τον
άνθρωπο,αλλά και για τα ζώα όταν υπερβούν τα 500 mg
/ l . Η υγεία των ανθρώπων μπορεί να κα- ταστραφεί από
υψηλές συγκεντρώσεις νιτρι- κών. Οι ενήλικοι δεν πρέπει
να απορροφούν πάνω από 220 mg . Ο μέσος Γερμανός
απορ-ροφά περίπου 150 mg από τα οποία 20% προέρχονται από το πόσιμο νερό και το 70% από τα λαχανικά.
Αυτές οι τιμές είναι επικίνδυνα μεγάλες για τα παιδιά. Τα
νιτρικά εισέρχονται στο νερό μέσω των ζωικών αποβλήτων, από νεκρά υπολείμματα φυτών, από κοπριές και
λάσπες καθώς επίσης από απόβλητα σφαγείων, βιομηχανιών τροφίμων ή από ανεπαρκείς βιολογικούς καθαρισμούς.

6. Διαύγεια
Το χημικά καθαρό νερό είναι τελείως διαυγές. Έχει χρώμα ανοιχτό γαλάζιο. Εξαιτίας της περιεκτικότητάς του
σεδιάφορες ύλες, το νερό μπορεί να πάρει όλους τους
πιθανούς χρωματισμούς, π.χ. πράσινο - καφέ από την
μεγάλη ανάπτυξη των φυκών. Η ρύπανση στα κανάλια

5. Φωσφορικά
Τα φωσφορικά αποτελούν σε μικρές ποσότητες, απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία των υδρόβιων φυτών τωνποταμών. Όταν αυτά αυξηθούν πάρα πολύ, παρατηρείται
υπερπαραγωγή υδρόβιων φυτών μέρος των οποίων
αποβάλλεται ως νεκρό. Το οξυγόνο (στο νερό) μειώνεται σημαντικά μ’ αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσμενείς συνθήκες για τα ψάρια. Η εμφάνιση του νερού είναι
θολή, δίνει την εικόνα του βρώμικου, ενώ η λάσπη στον
πυθμένα αυξάνεται. Η αύξηση των φωσφορικών στο
νερό οδηγεί ορισμένα είδη ευαίσθητων ψαριών στην
εγκατάλειψη της περιοχής και τη θέση τους καταλαμβάνουν ανθεκτικότερα ψάρια, όπως ο κυπρίνος. Οι κύριες
πηγές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αύξηση των φωσφορικών στα νερά των ποταμών είναι:
α. Αστικά λύματα-απορρυπαντικά
β. Γεωργικά λιπάσματα
γ. Κτηνοτροφικές μονάδες
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έχει συνήθως ένα τυπικό γκρίζο χρώμα. Οι αιτίες αυτών
των χρωματισμών είναι διάφορες: μεγάλη ανάπτυξη των
φυκών, απορρίψεις χρωμάτων, αιωρούμενες ύλες, διάβρωση των όχθεων κ.λ.π. Η μικρή διαύγεια ασκεί πιέσεις
στο νερό. Αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού εξαιτίας
της υψηλότερης απορρόφησης ηλιακής ενέργειας. Έτσι
μειώνεται η ποσότητα του οξυγόνου στο νερό. Στον πυθμένα το νερό δέχεται λιγότερο φως απ’ αυτό που είναι
απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών. Τέλος τα αιωρούμενα υλικά κατακάθονται στον πυθμένα των ποταμών και μπορούν να καλύψουν τα φύκη και τα φυτά ή
να εμποδίσουν την εκκόλαψη των αυγών πολλών ειδών
υδρόβιων ζώων.

7. Ολικά στερεά
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται όλα τα διαλυτά και αδιάλυτα
στερεά στο νερό.Τα διαλυτά συστατικά αποτελούνται
από ίχνη ασβεστίου, φωσφόρου, μαγνησίου,θείου, άνθρακα και άλλα. Οι αδιάλυτες ουσίες είναι η λάσπη, το
πλαγκτόν, βιομηχανικά γεωργικά και οικιακά απόβλητα,
άμμος κ.ά.

Κατηγορία 3η. «μέτρια ρύπανση»

Το νερό έχει χρώμα καφέ.Καλή παροχή οξυγόνου, πυκνή
παρουσία φυκών, εμφάνιση σαλιγκαριών. Τα υδρόβια
φυτά καλύπτουν μεγάλες περιοχές. Υψηλήπεριεκτικότητα σε θρεπτικά. Διαύγεια 1 - 3 μέτρα, οξυγόνο 70-85%.

Κατηγορία 4η. «κρίσιμη ρύπανση»

Η περιεκτικότητα του νερού σε στερεά όταν είναι υψηλή
μπορεί να επηρεάσει τη διαύγεια, τη θερμοκρασία και
το διαλυμμένο οξυγόνο. Τέλος αιωρούμενα σωματίδια
απορ ροφούν μικρόβια, βακτήρια και δηλητήρια π.χ. βαρέα μέταλλα.

Το νερό έχει χρώμα καφέ - κίτρινο. Έλλειψη οξυγόνου
που οφείλεται στην οργανική ρύπανση, ελάχιστος αριθμός ειδών, αλλά μαζική ανάπτυξη μικροοργανισμών,
πιθανός θάνατος ψαριών, ως αποτέλεσμα μείωσης του
οξυγόνου. Συχνά τα φύκη σχηματίζουν μάζες, που καλύπτουν μεγάλες περιοχές. Διαύγεια 0,5 - 1 μέτρο, οξυγόνο
50-70%.

8. Κατηγορίες ποιότητας του νερού
(για το τρεχούμενο νερό)

Κατηγορία 1η. «χωρίς ρύπανση»

Το νερό έχει χρώμα βαθύ γαλάζιο. Φτωχό σε θρεπτικά
συστατικά, μέτρια πυκνότητα σε οργανισμούς, κυρίως
σε φύκια, λειχήνες, σκώληκες και λάρβες εντόμων. Κατάλληλο για αναπαραγωγή ψαριών (πέστροφας). Πολύ
μικρός αριθμός βακτηρίων. Ποιότητα πόσιμου νερού.
Διαύγεια τουλάχιστον 5 μέτρων, οξυγόνο 100%.

Κατηγορία 5η. «βαριά ρύπανση»

Το νερό έχει χρώμα κίτρινο.
Χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο εξαιτίας της ρύπανσης, σχηματισμός βούρκου κατά τόπους, έντονη
ανάπτυξη βακτηρίων. Λίγα είδη, αλλά έντονη ανάπτυξη
ορισμένων ειδών. Περιοδική θνησιμότητα ψα- ριών. Διαύγεια έως 0,5 μ., οξυγόνο 25-50%.

Κατηγορία 2η. «ελαφρά ρύπανση»

Το νερό έχει χρώμα γαλάζιο - καφέ. Χαμηλή συγκέντρωση θρεπτικών, πυκνοί πληθυσμοί πολλών ειδών. Διαύγεια 3 - 5 μέτρα, οξυγόνο 85 -100%.

Κατηγορία 6η. «πολύ βαριά ρύπανση
Το νερό έχει χρώμα κίτρινο
- κόκκινο. Έντονη ύπαρξη
βούρκου, σχεδόν ανυπαρξία
ψαριών. Ελάχιστη διαφάνεια,
οξυγόνο 10-25%.
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Κατηγορία 7η. «πολύ βαριά ρύπανση»

Το νερό έχει χρώμα κόκκινο. Πολυάριθμα βακτήρια, καθόλου ψάρια, ελάχιστη διαφάνεια, έντονη τοξική ρύπανση. Μείωση πληθυσμού των ειδών, οξυγόνο κάτω από
10%.

Οι προνύμφες των Διπτέρων εντόμων (που είναι ουσιαστικά προνύμφες από τις μύγες, τα κουνούπια και τις
σκνίπες) και ειδικά αυτές της οικογένειας Chironomidae
(μερικές έχουν κόκκινο χρώμα) είναι πάρα πολύ ανθεκτικές στη ρύπανση. Αυτές θα τις βρούμε και σε καθαρά
νερά, αλλά ποτέ σε μεγάλους αριθμούς.
Σε ρυπασμένους σταθμούς αναμένεται να βρεθούν σαλιγκάρια και σκουλήκια του γλυκού νερού.

9. BIΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Οι βιολογικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί ο βαθμός καθαρότητας του νερού (του επιπέδου
ευτροφισμού ή του βαθμού ρύπανσης) με βάση τους
οργανισμούς (τα βενθικά μακροασπόνδυλα) που ζουν
σ’αυτό.
Τα βενθικά μακροασπόνδυλα (πολύ μικρά ζωάκια) μπορούμε να τα συλλέξουμε με ένα ειδικό τρόπο, από ένα
εσωτερικό σημείο της όχθης του ποταμού. Είναι σημαντικά για δύο λόγους:
1 . Αυτά είναι ζώα που έχουν σχέση με το βυθό, μετακινούνται λίγο και δεν μεταφέρονται παθητικά όπως το
πλαγκτόν,επομένως αντιδρούν με ένα μοναδικό τρόπο
σε ρύπουπου τυχόν εμφανίζονται στο τρεχούμενο νερό
ενός ποταμού.
2.Η σύνθεση των βιοκοινωνιών τους μας πληροφορεί
για αλλαγές που έχουν συμβεί στο οικοσύστημα. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι βιοκοινωνίες τους αποτελούνται από
πολλά είδη τα οποία άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο είναι ευαίσθητα στους ρύπους και κυρίως στημείωση
του διαλυμένου οξυγόνου που προκαλούν αυτοί.
Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα για το
βιολογικό κύκλο και τις προτιμήσεις αυτών των μικρών
ζώων. Οι νύμφες των plecoptera εντόμων, που θεωρούνται από τα πλέον ευαίσθητα μακροασπόνδυλα
στη ρύπανση, είναι τα πρώτα που εξαφανίζονται. Αυτές
ζουν και αγαπούν ποικιλία υποστρώματος και χαμηλές
θερμοκρασίες. Θα τις βρούμε στις πηγές και γενικά στα
πάνω τμήματα ενός ποτάμιου συστήματος και όχι κατά
το τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο, γιατί τότε
επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες στο νερό. Κατά τους
μήνες αυτούς, έχει ήδη γίνει η εκκόλαψη και τα έντομα
αυτά πετούν στον αέρα ως ενήλικα.
Οι προνύμφες Trichoptera εντόμων, με θήκες ή χωρίς θήκες, αγαπούν ποικιλία υποστρώματος και αντέχουν στη
μεγάλη ροή.
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10. Τα φυτά στα ποτάμια - τα υδροχαρή
φυτά
Οι κατηγορίες των υδροχαρών φυτών είναι oι εξής:
1.Βυθισμένα ριζόφυτα: Φυτά που είναι ριζωμένα στο ίζημα (στο βυθό) και βρίσκονται ολόκληρα βυθισμένα μέσα
στο νερό
(π.χ. το μυριόφυλλο).
2.Ριζόφυτα: E πιπλέοντα φύλλα (π.χ. το νούφαρο).
3.Πλευστόφυτα: Φυτά μη ριζωμένα στο βυθό, που ε- πιπλέουν μέσα στο νερό στην επιφάνειά του με ελεύθερες
ρίζες
(π.χ. τα λύμνια).
4.Ελόφυτα: Ποώδη φυτά ριζωμένα στο βυθό, η ρίζα τους
και ο κατώτερος βλαστός είναι μέσα στο νερό και τα
φύλλα είναι πολύ έξω από το νερό.
5.Φανερόφυτα: Θάμνοι και δέντρα που έχουν ρίζες στο
υγροτοπικό έδαφος (όχθες ) και εξέχουν πάρα πολύ από
την επιφάνεια του νερού (π.χ. η ιτιά ).

τητα ως χρήσιμο φυτό, ακόμα και θεραπευτικό, γιατί στο
φλοιό της υπάρχει η ιτεϊνη, ουσία καταπραϋντική για τις
ημι κρανίες, τις νευραλγίες κ.ά. Αντέχει στις πλημμύρες,
γιατί οι ρίζες της χώνονται βαθιά στη γη, κι έτσι ε- μποδίζει τη διάβρωση του εδάφους. Τα κλωνάρια της, λεπτά
και μακριά, είναι κατάλληλα για την καλαθοπλεκτική.
Ο πλάτανος
Μεγάλο, πολύκλαδο, δυνατό και ψηλό δέντρο, που ανήκει στην οικογένεια των πλατανιδών. Είναι πολύ διαδεδομένο στη χώρα μας. Το συναντάμε πολύ συχνά στις
όχθες των ποταμών και των λιμνών, στις ρεματιές και
στις πηγές, γιατί αγαπάει πολύ το νερό.
Όταν ιδείς πλάτανο και βάτο,
τρέχει και νερό από κάτω.

11. ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΓΙΤΗ
Η ιτιά
Φυτό υδρόφιλο.Δεν βγάζει καρπό και φυτρώνει σε μέρη
που υπάρχουν βάλτοι ή στις όχθες των λιμνών και των
ποταμών.Τα είδη της υπολογίζονται σε 160.Στην Ελλάδα τα πιο γνωστά είδη της είναι η άσπρη, η πορφυρή, η
κλαίουσα και η μοσχοϊτιά. Είναι γνωστή από την αρχαιό-

Το ύψος του στην Ευρώπη φτάνει τα 40-50μ.Είναι δέντρο
επιβλητικό, ωραίο.Τα φύλλα του είναι πλατιά και οι καρποί του είναι σφαιρικοί.Για την δροσιά που προσφέρει,
αλλά και για την επιβλητικότητά του στολίζει πλατείες
και πάρκα.Επειδή ακόμα φυτρώνει δίπλα στα ρέματα και
είναι πολύ βαθύριζο, προστατεύει τα γύρω εδάφη από
την κατολίσθηση και τις
πλημμύρες,
γιατί συγκρατεί την ορμή
των χειμάρρων.
Δίνει
μεγάλο όγκο
ξυλείας.
Aγγίτης
πλάτανος
(με αναριχώμενο φυτό)
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Η λεύκη

Το γριβάδι: φτάνει τα 20 κιλά και σε μήκος τα 80 εκ.

Όμορφο ψηλό δέντρο με βαθιά χωμένες ρίζες στη γη και
με κορμό υπόλευκο. Ανήκει στην οικογένεια των ιτεϊδών.
Φυτρώνει σε έδαφος γόνιμο, υγρό και δροσερό. Δεν είναι δέντρο μακρόβιο, αλλά μπορεί να ζήσει μέχρι και 150
χρόνια. Ευκολότερα πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
Φυσικά και με σπόρους, αλλά όχι τόσο ικανοποιητικά.
Ευδοκιμεί και σε μεγάλο υψόμετρο.Το ξύλο της, λευκό
και μαλακό, είναι κατάλληλο για έπιπλα,οδοντογλυφίδες,
σπίρτα κλπ. Τα φύλλα της αποτελούν θρεπτική τροφή
για τα ζώα.

Το ιταλικό: φτάνει το 1 κιλό και σε μήκος τα 40 εκ.
Το κοκκινοφτέρι: εχει κόκκινα φτερά, φτάνει τα 500 γραμ.
και σε μήκος τα 30 εκ.
Το κερπί: φτάνει το 1 κιλό και σε μήκος τα 30 εκ.
Η λόκβα: ή αλλιώς παπαδιά, φτάνει τα 2 κιλά και σε μήκος τα 40 εκ.
Το στραβόστομο: έχει στραβό στόμα, φτάνει τα 2 κιλά
και σε μήκος τα 30 εκ.
Ο στυλιανός: φτάνει τα 5 κιλά και σε μήκος τα 40 εκ.

Στην Ελλάδα φυτρώνουν τα είδη: λεύκα η λευκή, το τοπόλι (τρέμουσα), ηελληνική μαύρη(καβάκι) κ.ά. Στις όχθες
του Αγγίτη ευδοκιμεί η αγριολεύκη.

12. Τα Ψαρια που ζουν στον ποταμό Αγγίτη
Ο γουλιανός: δεν έχει λέπια και έχει δυο κεραίες στο στόμα του. Είναι το μεγαλύτερο ψάρι των γλυκών νερών.
Το μήκος του κυμαίνεται συνήθως από 1-2μ. και μπορεί
να φτάσει και τα 4μ.Το βάρος του είναι συνήθως 10-30
κιλά,φτάνει όμως και τα 100κ.

Το ασπρόψαρο: είναι
γρήγορο και κολυμπάει
στην επιφάνεια.
Φτάνει τα 6 κιλά και σε
μήκος πάνω από 1μ.
Το μαυρόψαρο: τα λέπια του είναι μαύρα, φτάνει το 1
κιλό και σε μήκος τα 30 εκ.

Η πλατάνα: έχει πλατιά
λέπια, φτάνει τα 3 κιλά
και σε μήκος τα 40 εκ.

Η λιπαριά: είναι λεπτή, φτάνει τα 400 γραμ. και σε μήκος
τα 20 εκ.
Η φρίσα: φτάνει τα 2 κιλά και σε μήκος τα 30 εκ.

H τούρνα: το κεφάλι της είναι μακρόστενο και έχει μεγάλα κοφτερά δόντια.Το βάρος της φτάνει τα 12 κιλά και το
μήκος της το 1μ.
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Το καλκάνι: φτάνει τα 600 γραμ. και σε μήκος τα 30 εκ.
Αγγίτ
Η πέστροφα: φτάνει τα 300 γραμ. και σε μήκος τα 30 εκ.

Το χέλι:

Εντομοκτόνο: X ημική ένωση που χρησιμοποιείται για την
απαλλαγή μιας περιοχής ή ενός αγρού από τα έντομα.
Θερμική ρύπανση: Άχρηστη θερμότητα που απελευθερώνεται από εργοστάσια στο περιβάλλον.
Ίζημα: Τα υπολείμματα στερεών υλικών που κατακάθονται στο πυθμένα των ποταμών κ.ά.
Λεκάνη απορροής: Το τμήμα της επιφάνειας της Γης που
τροφοδοτεί με νερό ένα ποτάμιο σύστημα.

13. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Απόβλητα: Άχρηστα προϊόντα των δραστηριοτήτων του
ανθρώπου.
Απορρίματα: Τα στερεά άχρηστα υλικά που παράγονται
από τις δραστηριότητες του ανθρώπου (σκουπίδια). Η διαχείρισή τους αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανεπτυγμένες
χώρες.
Απορρυπαντικό: Χημική ουσία που χρησιμοποιείται για
να καθαρίζει λιπαρούς λεκέδες.Τα απορρυπαντικά αποτελούν βασικό παράγοντα του ευτροφισμού των νερών
γιατί περιέχουν φωσφορικές ενώσεις.
Άρδευση: Προσθήκη νερού σε αγρό ώστε να γίνει δυνατή η καλλιέργεια ενός φυτικού είδους που χωρίς νερό
δεν θα μπορούσε να καλλιεργηθεί ή για να αυξηθεί η παραγωγή του αγρού.
Βακτήρια: Ομάδα μικροσκοπικών μονοκύτταρων οργανισμών.
Βιότοπος: Ο τόπος διαμονής και οι οικολογικές συνήθειες ανάπτυξης κάθε οργανισμού.
Διάβρωση: Η μείωση του όγκου του πετρώματος ή του
εδάφους και η απομάκρυνση υλικών από τη δράση του
νερού ή του ανέμου.
Διαπνοή: Η διαδικασία αποβολής νερού από τα στόματα
των φύλλων
Ευτροφισμός: Η αύξηση της παραγωγικότητας ενός οικοσυστήματος, λόγω της εισροής θρεπτικών συστατικών.
Μπορεί να προέρχεται από τη μεταφορά υπολειμμάτων
των λιπασμάτων.
Ζιζανιοκτόνα: Χημική ένωση που χρησιμοποιείται για
την απαλλαγή ενός αγρού από τα ζιζάνια.
Ζωοπλαγκτόν: Οι ετερότροφοι (ζωικοί) οργανισμοί του
πλαγκτόν.

Λύματα: Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες το ανθρώπου.
Μόλυνση: Η αλλοίωση του αέρα, του εδάφους και του νερού με βλαβερές ξένες ουσίες που προκαλούν μολυσματικές ασθένειες.Η μόλυνση διαφέρει από τη ρύπανση.
Νερό: Άχρωμη, άοσμη, και άγευστη, υγρή μορφή του
Η2Ο.
Ξηρασία: Η παρατεταμένη περίοδος ανεπάρκειας νερού.
Οικολογία: Η μελέτη των οργανισμών μεταξύ τους και με
το περιβάλλον τους.
Οικοσύστημα: Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί σε μία ιδιαίτερη περιοχή καθώς και το χώμα, το νερό και και τα μη
έμβια (μη ζωντανά) πράγματα που χρησιμοποιούν.
Όχθη: Η περιοχή επαφής του νερού με το έδαφος στις
παρυφές ενός ποταμού ή μιας λίμνης.
Πλαγκτόν: Επιπλέοντες οργανισμοί των υδάτινων οικοσυστημάτων που μεταφέρονται από τα ρέματα.
Προστασία περιβάλλοντος: Η χρήση με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο των φυσικών πόρων, έτσι ώστε η κοινωνία να πετύχει το μεγαλύτερο δυνατό μακροπρόθεσμο
κέρδος.
Ρύπανση: Κάθε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά, βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους, ή των νερών, που επηρεάζει δυσμενώς τον άνθρωπο και τους
άλλους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς γύρω του ή
καταστρέφει τις διάφορες πηγές αγαθών του πλανήτη.
Υδρογραφικό δίκτυο: Το σύνολο των ποταμών, παραποτάμων, χειμάρρων και ρεμάτων που διαρρέουν μια λεκάνη απορροής.
Υδρολογικός κύκλος: H διαρκής κίνηση του νερού από
την επιφάνεια στην ατμόσφαιρα και ξανά στην επιφάνεια του νερού.
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Υπόγειο νερό: N ερό που περνά από το έδαφος και αποθηκεύεται για μεγάλες περιόδους σε υπόγειους υδροφορείς.
Φυσικοί πόροι: Οι δομές και οι διαδικασίες που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους για
δικούς τους σκοπούς, αλλά δεν μπορούν να δημιουργηθούν από αυτούς.
Φυτοπλαγκτόν: Σύνολο μικροσκοπικών (μονοκύτταρων
κατά κανόνα) φυτικών οργανισμών που αποτελούν
τους πρωτογενείς παραγωγούς των υδάτινων οικοσυστημάτων και μετακινούνται με τα ρεύματα του νερού.

14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαθητών του Δημοτικού
Σχολείου Δραβησκου ¨Ο ΑΓΓΙΤΗΣ». Σχολικό Έτος 20002001.
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. « Η ζωή
στον Αλμυροπόταμο». Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροιων. «Στις
όχθες του ποταμού Στρυμόνα». Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. «Επιμόρφωση στελεχών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών στο
Δ.Ε.Π.Π.Σ, τα Α.Π.Σ και το νέο διδακτικό υλικό Γυμνασίου». Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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