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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΘΕΜΑ:  « Δάσος Δαδιάς : 

Ένας ανεκτίμητος θησαυρός της φύσης  » 

Κριτήρια επιλογής θέματος: 

     Στην Ελλάδα σήμερα ένα από τα οξύτερα περιβαλλοντικά 

προβλήματα είναι η ραγδαία καταστροφή των δασών . Ωστόσο υπάρχουν ακόμα 

περιοχές, όπως η Δαδιά, όπου η φύση δεν έχει ακόμα καταστραφεί από τις 

δραματικές αλλαγές, που ο άνθρωπος επιβάλλει στο περιβάλλον. Η προστασία των 

δασών και ιδιαίτερα του δάσους της Δαδιάς είναι και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

σαν εθνική υπόθεση. Γι΄ αυτό και η ευαισθητοποίηση των αυριανών πολιτών είναι 

απαραίτητη. 

Στόχοι : 
1.Να γνωρίσουν οι μαθητές τη χρησιμότητα του δάσους, αλλά και τα προβλήματά  

  του. 

2.Να γνωρίσουν έναν από τους πιο ανεκτίμητους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. 

3. Να αγαπήσουν τη φύση και  να συμβάλουν στην προστασία της. 

4. Να συνεργαστούν με άλλους μαθητές πάνω στα ίδια προβλήματα. 

5. Να μάθουν να αξιοποιούν το διαδίκτυο στη συλλογή πληροφοριών, αλλά και 

στην  επικοινωνία. 

6. Να ενεργοποιηθούν περισσότερο στη συγκέντρωση χαρτιού προς ανακύκλωση 

στο  σχολείο. 

 

Σκοποί: 
1. Γνωριμία με τα ελληνικά δάση και τα προβλήματά τους. 

2.Ευαισθητοποίηση των μαθητών σ΄ αυτά τα προβλήματα και ανάπτυξη   

    περιβαλλοντικής συνείδησης. 

3.Σύνδεση της προστασίας του δάσους με την ανάγκη ανακύκλωσης χαρτιού και     

   χρήσης ανακυκλωμένου χαρτιού. 

4. Γνωριμία με περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενεργοποίηση για συμμετοχή στη  

    λύση προβλημάτων. 

5. Άντληση και αξιοποίηση υλικού από το Διαδίκτυο. 

6. Επαφή με άλλους μαθητές, μέσω του διαδικτύου, για τα ίδια προβλήματα. 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ1 
 1. Αγγελακόπουλος Χρήστος 

 2. Αραμπατζής Κων/νος 

 3. Γκλέτας Κίμων 

 4. Γκότσης Σωτήρης 

 5. Δακαλούρα Ιωάννα 

 6. Δημητσάς Βασίλειος 

 7. Κακαλιάγκας Ελευθέριος 

 8. Καλάτη Χρυσούλα 

 9. Καματσέλος Σπυρίδων 

10.Καρούμπα Αρετή 

 

ΤΜΗΜΑ Γ2 

11. Κοσμάνος Δημήτριος 

12. Λιλλολάρης Ηλίας 

13. Λαδάς Δημήτριος 

14. Παπαϊωάννου Ανδρέας 

15. Παπατριανταφύλλου Πέτρος 

16. Μήτση Αφροδίτη 

17. Μιχολίτση Αικατερίνη 

18. Μπάτζιου Μαρία-Αλεξάνδρα 

19. Μπατάλα Δήμητρα 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ3 

20. Παράσχης Δημήτριος 

21. Σακούλης Αριστείδης 

22. Σδούγκας Θεμιστοκλής 

23. Σιδέρης Γεράσιμος 

24. Στεφανίδου Αναστασία 

25. Τζιότζιος Ιπποκράτης 

26. Τσαουσίδης Γεώργιος 

27. Φαγκάνι Αρσίντα 

 

 Α΄ ΤΑΞΗ 

28. Κατσαρού Ελένη 

29. Καραχάλιος Χρίστος 

30. Πολυμέρου Φωτεινή 

31. Σακκομήτρος Δημήτρης 

32. Τσιβόπουλος Αχιλλέας 

33. Τσιουτσιούμης Ελευθέριος 

34. Χριστοδούλου Γλυκερία 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΤΣΙΟΒΑΡΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΕ 5 

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ 5 

ΣΕΪΡΛΗ ΝΙΚΗ ΠΕ 19 

 

ΑΠΡΙΛΗΣ 2003 - ΔΑΔΙΑ 
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ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΕΕΕΧΧΧΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑ   

   

1. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

2. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ 

5. ΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ 

6. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΔΑΣΟΣ 

7. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

8. ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 

9. ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ 

10. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΒΡΟΣ 

11. ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ 

12. ΧΑΡΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ 

13. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

14. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

15. ΧΛΩΡΙΔΑ 

16. ΟΙ ΟΡΧΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ 

17. ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ  

18. ΟΙ ΓΥΠΕΣ 

19. Ο ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 

20. ΤΑ ΟΡΝΙΑ 

21. Ο ΜΑΥΡΟΓΥΠΑΣ 

22. ΓΥΠΑΕΤΟΣ 

23. ΑΛΛΑ ΠΤΗΝΑ 

24. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

25. ΕΡΠΕΤΑ 

26. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 

27. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ WWF 

28. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ 

29. Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΑΔΙΑ 

30. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣΥΥΥΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   

 

      Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδουν οι οικολόγοι στο οικοσύστημα, ένα 

οικοσύστημα: «είναι το σύνολο των οργανισμών και των φυσικοχημικών παραγόντων 

ενός χώρου, οι οποίοι μαζί με όλες τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις σχηματίζουν μια 

λειτουργική ενότητα. Ένα λιβάδι, ένα δάσος, μια λίμνη, οι εκβολές ενός ποταμού, μια 

κλειστή θάλασσα κ.ά. αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα οικοσυστημάτων.  

           Το οικοσύστημα είναι το λειτουργικό τμήμα του 

περιβάλλοντος, όπου το περιβάλλον, οι οργανισμοί, οι 

διαδικασίες και οι πηγές πρώτων υλών αλληλεπιδρούν για 

να καλύψουν τις φυσικές τους ανάγκες. Το ανανεώσιμο 

φυσικό κεφάλαιο γεννάται από τις συνεχείς αλλη-

λεπιδράσεις ανάμεσα στους οργανισμούς, τους πλη-

θυσμούς, τις κοινωνίες και το φυσικό τους περιβάλλον. 

          Τα ζωικά και φυτικά είδη είναι τμήματα του 

οικοσυστήματος και συνεισφέρουν στην παραγωγή και 

διατήρηση του ανανεώσιμου φυσικού κεφαλαίου. Για να 

διατηρηθεί κάθε τύπος του ανανεώσιμου φυσικού 

κεφαλαίου απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ειδών, που θα 

αναπτύξουν κυκλικές σχέσεις ανάμεσα στους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τους 

αποικοδομητές. Αυτές οι κυκλικές σχέσεις σε συνεργασία με τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες αναπτύσσουν και εξελίσσουν συνεχώς τη δομή του οικοσυστήματος. Η δομή 

και οι διαδικασίες πρέπει να παραμείνουν άθικτες και εν λειτουργία, ώστε το 

οικοσύστημα να μπορέσει να εκπληρώσει το σκοπό του, ως ανανεώσιμο φυσικό 

κεφάλαιο.  

      Ολόκληρη η γη, αποτελεί ένα ενιαίο Οικοσύστημα, στο 

οποίο ζουν όλες οι έμβιες μορφές, η Βιόσφαιρα. Είναι βέβαια 

γνωστό ότι σε ορισμένες περιοχές της γης, επικρατούν τέτοιες 

αβιοσφαιρικές συνθήκες (λ.χ. στους παγετώνες, στις ερήμους, 

σε ορισμένο βάθος κάτω από την επιφάνεια του νερού ή του 

εδάφους και αλλού) που δεν ευνοούν τη διαβίωση σ’ αυτά 

πολλών ειδών έμβιων μορφών ή και καμιάς έμβιας μορφής. 

Συνεπώς η περιεκτικότητα των διαφόρων οικοσυστημάτων σε 

πολυμορφία και σε πληθυσμούς έμβιων μορφών δεν είναι σε 

όλα η ίδια.  

        Κάθε οικοσύστημα βρίσκεται σε σχετική μόνο απομόνωση από τα άλλα 

οικοσυστήματα. Τα γεωφυσικά «σύνορα» που τα χωρίζουν δεν είναι ποτέ σταθερά, αλλά 

μεταβάλλονται και έτσι μεταβάλλεται και η χωρική έκταση, οι κλιματολογικές συνθήκες 

και το περιεχόμενο του βιοσφαιρικού μέρους του οικοσυστήματος. Τα οικοσυστήματα 

αλληλοδιεισδύουν το ένα στο άλλο και έτσι σχηματίζεται το καθολικό επίπεδο οργάνωσης 

του βιοφυσικού περιβάλλοντος στη γη. 
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       Η Ελλάδα γεωγραφικά ανήκει στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 

ανατολικής Μεσογείου και αποτελεί το σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της 

Ασίας και της Αφρικής. Η γεωμορφολογία της παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλο-

μορφία. Είναι ορεινή κυρίως χώρα καθώς το 70 % της έκτασής της καλύπτεται από βουνά. 

Έχει επίσης πολύ μακριά ακτογραμμή με πληθώρα 

χερσονήσων και νησιών. 

      Το κλίμα επηρεάζεται έντονα από τη γεωγραφία και 

τη γεωμορφολογία. Σε γενικές γραμμές είναι μεσογειακό 

με βροχερούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια. Εντούτοις 

απαντούν πολλοί κλιματικοί τύποι, από τον ερημικό 

(κατά το θέρος) της νοτιοανατολικής Κρήτης έως τον 

ηπειρωτικό υγρό και ψυχρό τύπο της οροσειράς της 

Ροδόπης. Η μεγάλη αβιοτική ποικιλομορφία και κυρίως 

το "μωσαϊκό" των μικροκλιματικών τύπων αντικα-

τοπτρίζεται στην παρουσία μεγάλης ποικιλότητας χλωρί-

δας, πανίδας και οικοσυστημάτων. 

        Η ελληνική χλωρίδα αποτελείται από μεσογειακά, μεσευρωπαϊκά και ιρανοκασπικά 

στοιχεία. Τα είδη φυτών που έχουν καταγραφεί ξεπερνούν τα 6.000 και τα ενδημικά είδη, 

σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, είναι πολλά, εξαιτίας του ψηλού βαθμού απομόνωσης 

των πολυάριθμων βουνών και νησιών. 

       Η πανίδα αποτελείται από πλούσιο μίγμα ευρωπαϊκών, ασιατικών και αφρικανικών 

ειδών και περιλαμβάνει αξιόλογο αριθμό ενδημικών ειδών. Η ιχθυοπανίδα των 

εσωτερικών υδάτων αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες της Ευρώπης: 107 είδη, από τα 

οποία τα 37 είναι ενδημικά. Επιπλέον έχουν καταγραφεί 40 ενδημικά υποείδη ψαριών. Η 

ερπετοπανίδα είναι επίσης πλούσια, με τουλάχιστον 18 είδη αμφιβίων και 59 είδη 

ερπετών, 60% των οποίων απαντούν στην ευρύτερη περιοχή των ελληνικών υγροτόπων. 

Η χώρα μας είναι εξίσου σημαντική και από άποψη ορνιθοπανίδας. Έχουν καταγραφεί 

407 είδη πουλιών από τα οποία 240 φωλιάζουν στον ελληνικό χώρο. Μερικά είδη μάλιστα 

(π.χ. ο Αργυροπελεκάνος) δεν φωλιάζουν σε καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα θηλαστικά περιλαμβάνουν 116 είδη, από τα οποία 57 ανήκουν στην κατηγορία των 

απειλούμενων σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (ΙUCN). 

Τέλος, τα ασπόνδυλα περιλαμβάνουν περίπου 25.000 είδη, αριθμό εξαιρετικά υψηλό 

σχετικά με το μικρό μέγεθος της χώρας μας.  

         Η Ελλάδα φιλοξενεί μεγάλη ποικιλότητα οικοσυστημάτων. Χαρακτηριστικό τόσο 

των χερσαίων όσο και των υγροτοπικών-αζωνικών οικοσυστημάτων είναι ότι παρά τις 

έντονες ανθρώπινες επιδράσεις διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τη φυσικότητά τους, δηλαδή 

στοιχεία της αρχέγονης σύνθεσής τους. Σε λίγες μεσογειακές και ευρωπαϊκές χώρες έχει 

διατηρηθεί μια τόσο μεγάλη βιοποικιλότητα τόσο κοντά στις φυσικές συνθήκες. 
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ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙΣΣΣΗΗΗ   

        Ποσοστό 25% του ελληνικού εδάφους είναι σήμερα 

χαρακτηρισμένο ως δασική έκταση και χαίρει της προστασίας 

του δασικού κώδικα που αποτελεί ένα δυνατό νομικό 

εργαλείο. Το 65% των δασικών εκτάσεων ανήκει στο κράτος. 

Μετά το 1937, η Ελλάδα άρχισε να αναγνωρίζει περιοχές με 

ειδικό οικολογικό ενδιαφέρον (δάση, υγροτόπους κτλ.) και να 

τις θέτει υπό καθεστώς προστασίας. Σήμερα υπάρχουν επτά 

κατηγορίες προστατευομένων περιοχών: 

α. Εθνικά πάρκα - δρυμοί (10) Περιοχές με ειδικό 

οικολογικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη βλάστηση, τη 

χλωρίδα, την πανίδα και άλλα γνωρίσματά τους. 

β. Αισθητικά δάση (19) Έκταση 330.000 στρεμμάτων 

ανήκει σε αυτήν την κατηγορία λόγω της αισθητικής του 

τοπίου της και της οικολογικής της σημασίας. 

γ. Μνημεία της φύσης (51) Μικρές περιοχές οι οποίες 

φιλοξενούν μεμονωμένα δένδρα, μικρές συστάδες δένδρων, μικρές δασικές εκτάσεις, 

γεωλογικούς σχηματισμούς ή ακόμη και πολύ μικρά νησιά ειδικού οικολογικού, 

ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

δ. Υγρότοποι (11) Η απογραφή των ελληνικών υγροτόπων, η οποία δημοσιεύθηκε από το 

ΕΚΒΥ το 1994, περιλαμβάνει 378 υγροτόπους και συμπλέγματα υγροτόπων συνολικής 

έκτασης περίπου 2.000.000 στρεμμάτων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, η οποία έχει 

επικυρωθεί από την Ελλάδα το 1974, όλοι οι υγρότοποι πρέπει να διατηρούνται και να 

προστατεύονται. Επίσης, 11 υγρότοποι ή συμπλέγματα υγροτόπων αναγνωρίζονται ως 

Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας και έχουν τεθεί υπό ειδικό καθεστώς προστασίας.  

ε. Ελεγχόμενες περιοχές κυνηγιού (7)  

Περιοχές με μέγεθος που κυμαίνεται από 5.000 

έως 50.000 στρέμματα. Το κυνήγι επιτρέπεται 

μόνο σε όσους έχουν ειδική άδεια και με 

αυστηρούς περιορισμούς. 

ζ. Καταφύγια θηραμάτων  Υπάρχουν πολλές 

περιοχές στην Ελλάδα όπου το κυνήγι 

απαγορεύεται για να διαφυλαχθεί η προστασία 

και η αναπαραγωγή των θηρεύσιμων ειδών. 

η. Εθνικά θαλάσσια πάρκα  Η δημιουργία τους στην Ελλάδα είναι πολύ πρόσφατη. Έως 

τώρα έχει καθοριστεί, αυτό των Σποράδων νήσων με σκοπό την προστασία της θαλάσσιας 

φώκιας, και της Ζακύνθου για τη θαλάσσια χελώνα. 
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       H ποικιλία των ελληνικών δασών είναι 

μοναδική και δύσκολα απαντάται σε άλλες χώρες 

με παρόμοια έκταση: στα βόρεια της Ελλάδας 

υπάρχουν εύκρατα δάση, από εκείνα που είναι 

κοινά της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, ενώ 

στα νότια υπάρχουν μεμονωμένες συστάδες από 

τροπικά δέντρα (φοίνικες). Αυτή η ποικι-λομορφία 

οικοσυστημάτων οφείλεται στο έντονο ανάγλυφο, 

στη γεωγραφική θέση της χώρας ανάμεσα σε τρεις 

ηπείρους, και στο γεγονός ότι στη διάρκεια των 

τελευταίων παγετώνων η Ελλάδα δεν είχε 

καλυφτεί από πάγους. Έτσι αποτέλεσε 

«καταφύγιο» για πολλά βορειοευ-ρωπαϊκά είδη 

δέντρων, των οποίων η ζώνη εξάπλωσης 

μεταφέρθηκε εδώ, όπου διασταυ-ρώθηκαν με τα 

ντόπια είδη και προσαρμόστηκαν στις ιδιαίτερες 

κλιματικές συνθήκες.  

     Τα περισσότερα ελληνικά δάση χαρακτηρίζονται ως μεσογειακά. Πρόκειται για 

οικοσυστήματα που είναι προσαρμοσμένα σε ξηρά, ζεστά καλοκαίρια και σε ψυχρούς 

χειμώνες. Δέντρα που εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη αλλά έχουν στη χώρα μας τα 

νότια σύνορά τους, όπως το δασικό πεύκο η ερυθρελάτη και η οξιά. Στα βόρεια της 

Ελλάδας υπάρχουν δάση σημύδας και ερυθρελάτης,  που είναι κοινά της κεντρικής και 

βόρειας Ευρώπης. Στην νότια Κρήτη  υπάρχουν μεμονωμένες συστάδες από τροπικά 

δέντρα (φοίνικες). Τέλος πολλά είναι τα σπάνια και ενδημικά είδη δέντρων που 

απαντώνται εδώ, όπως το κεφαλλονίτικο έλατο, το ρόμπολο,  η αμπελιτσιά κλπ.  

      Πέρα από τα πολυάριθμα είδη πουλιών, ερπετών και εντόμων, αξιόλογη είναι και η 

ποικιλία των θηλαστικών που ζουν στα ελληνικά δάση, με πιο γνωστά από αυτά την καφέ 

αρκούδα τον αγριόγατο ,το τσακάλι το λύκο και τον ασβό.  
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ΤΤΤΙΙΙ   ΜΜΜΑΑΑΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΦΦΦΕΕΕΡΡΡΕΕΕΙΙΙ   ΤΤΤΟΟΟ   ΔΔΔΑΑΑΣΣΣΟΟΟΣΣΣ   

     Το δάσος δεν είναι μόνο δέντρα. Είναι ένα σύνολο 

διάφορων φυτών, όπου βέβαια κυριαρχούν τα δέντρα, αλλά 

και ζώων και οι οργανισμοί αυτοί βρίσκονται σε 

αλληλεπίδραση με το έδαφος και το κλίμα που επικρατεί 

στην περιοχή. 

     Όλες οι εκτάσεις που καλύπτονται από φυσική βλάστηση 

λέγονται δασικές, ανεξάρτητα από το αν κυριαρχούν δέντρα, 

θάμνοι ή φρύγανα και αποτελούν ένα πολυσύνθετο σύνολο 

με δική του ζωή και λειτουργίες. 

      Το δάσος είναι ο βασικότερος ρυθμιστής του υδρο-

λογικού κύκλου, γιατί επηρεάζει την πτώση, την εξάτμιση, τη 

διήθηση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων καθώς και 

την επιφανειακή απορροή. Το δάσος συγκρατεί το νερό της 

βροχής, μειώνει την ένταση πτώσης του νερού στο έδαφος 

και έτσι ελαχιστοποιούνται τα φαινόμενα διάβρωσης. Έχει παρατηρηθεί ότι το δάσος 

συγκρατεί το 95% της βροχής και επιτρέπει μόνο στο 5% να κυλήσει στο έδαφος. Το 

αντίθετο συμβαίνει σε περίπτωση αποψίλωσης μιας δασικής έκτασης. Οι φωτιές, οι 

εκχερσώσεις, οι οικοπεδοποιήσεις των δασών έχουν σαν αποτέλεσμα να μην συγκρατείται 

το νερό της βροχής από το έδαφος κι έτσι αυξάνεται η επιφανειακή απορροή και 

δημιουργούνται πλημμύρες. Το δάσος συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των υπόγειων 

νερών τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, αφού με τη βοήθεια της βλάστησης η μεγαλύτερη 

ποσότητα βροχής απορροφάται από το έδαφος και διηθείται με φυσικό τρόπο. 

      Το δάσος βοηθά στη 

δημιουργία εδάφους χωρίς να το 

εξαντλεί, αλλά και το έδαφος 

συμβάλλει καθοριστικά στην 

ύπαρξη του δάσους παρέχοντας 

νερό και θρεπτικά συστατικά. 

Στο έδαφος έχει την κατοικία 

του πολύ μεγάλος αριθμός ζώων 

και μικροοργανισμών που 

παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο στις διεργασίες (αποι-

κοδόμηση - ανάμιξη οργανικών 

και ανόργανων συστατικών) που 

συμβαίνουν σε αυτό .  

    Το δάσος εξασφαλίζει 

κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, διατροφή και διατήρηση πολλών ζωικών 

οργανισμών και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη διατήρηση διαφόρων φυτικών 

ειδών. 
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          Είναι προφανές ότι τα είδη των ζώων που 

υπάρχουν στις διάφορες δασικές εκτάσεις 

έχουν άμεση σχέση με τη δομή και τη 

σύνθεση του δάσους. Δεν είναι υπερβολή να 

ισχυριστούμε ότι τα δάση εξαιτίας της 

βιοποικιλότητας που περικλείουν είναι 

φυσική τράπεζα γονιδίων φυτών και ζώων, 

μέσα στην οποία κρύβεται ένα αστείρευτο 

απόθεμα γνώσεων που αφορούν την ιατρική, 

τη γεωργία, τη βιομηχανία και τη γενετική 

μηχανική και οι οποίες μπορούν να 

συμβάλλουν στην παραγωγή νέων ειδών τροφίμων, φαρμάκων και βιομηχανικών 

προϊόντων. 

    Η ύπαρξη δασικών εκτάσεων επηρεάζει το κλίμα και το μικροκλίμα, γιατί αμβλύνει τις 

ακραίες θερμοκρασίες μειώνοντας τις μεγάλες και αυξάνοντας τις μικρές μέχρι και 5
o 

C. 

Αυτό συμβαίνει γιατί το δάσος με την κοσμοστέγη του αφενός εμποδίζει την διαφυγή της 

γήινης ακτινοβολίας και αφετέρου συγκρατεί μέρος της ηλιακής, αλλά και με τη λει-

τουργία της διαπνοής το δάσος απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον, προκειμένου να 

εξατμιστεί το νερό από τα φύλλα. Τα δασικά δέντρα ακόμη ελαττώνουν την ταχύτητα των 

ανέμων και γι' αυτό συχνά χρησιμοποιούνται σαν αντιανεμικός φράκτης. 

     Παράγει πολύτιμα προϊόντα με σημαντικότερο από αυτά το ξύλο, το οποίο 

χρησιμοποιείται στην οικοδομική, τη κατασκευή επίπλων, εργαλείων, παιχνιδιών κ.λ.π. 

Ακόμη χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη αλλά και για την κατασκευή χαρτιού και 

χαρτονιού. Προσφέρει στον άνθρωπο φυτά με θεραπευτικές ιδιότητες, αρωματικά φυτά, 

διάφορα εκκρίματα κ.α. Προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε πολλές επαγγελματικές ομάδες, 

από τον ξυλοκόπο, το δασοφύλακα ως τον εργάτη στα εργοστάσια επεξεργασίας των 

προϊόντων του δάσους.  

      Το δάσος προσφέρει στον άνθρωπο, ιδιαίτερα της 

πόλης, έναν μοναδικό χώρο αναψυχής και αγαλλίασης. 

Είναι ο τόπος που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να 

ξεφύγει από το σύγχρονο τρόπο ζωής που τον καταπιέζει, 

να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει. Ο καθαρός αέρας του 

δάσους, η ομορφιά και η ηρεμία που βρίσκει κανείς μέσα 

σ' αυτό είναι ο αντίποδας στα καυσαέρια, στο θόρυβο και 

το άγχος της πόλης. Το δάσος προσφέρεται και ως χώρος 

εφαρμογής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η άμεση 

επαφή των μαθητών με τη ζωή στο δάσος τους βοηθά να 

αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμπεριφορές 

απέναντι στο περιβάλλον. 
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ΚΚΚΙΙΙΝΝΝΔΔΔΥΥΥΝΝΝΟΟΟΙΙΙ   ΠΠΠΟΟΟΥΥΥ   ΑΑΑΠΠΠΕΕΕΙΙΙΛΛΛΟΟΟΥΥΥΝΝΝ   ΤΤΤΟΟΟ   ΔΔΔΑΑΑΣΣΣΟΟΟΣΣΣ   

      Κάθε οικοσύστημα, με διάφορους μηχανισμούς ελέγχου που διαθέτει, μπορεί να 

ξεπεράσει ικανοποιητικά κάποιες απότομες μεταβολές οι οποίες προκαλούνται από 

ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν ξεπερνούν τα όρια 

"ευστάθειας" του οικοσυστήματος. Η διαταραχή μπορεί να θεωρηθεί ως "φυσικό γεγονός" 

κι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στην εξελικτική δυναμική που χαρακτηρίζει τα 

οικοσυστήματα, όταν η έκταση, η συχνότητα και η ένταση με τις οποίες εκδηλώνεται δεν 

ξεπερνά τα όρια της ευστάθειας του οικοσυστήματος. 

     Ένας συνδυασμός όμως αυξημένης 

έντασης και συχνότητας διαταραχής και το 

κυριότερο, ένας συνδυασμός διαταραχών, 

οδηγεί σε υποβάθμιση του οικοσυστήματος. 

Για το δάσος, αιτία διαταραχών μπορεί να 

είναι η ξηρασία, οι ισχυροί άνεμοι, οι χιο-

νοπτώσεις, τα παθογόνα έντομα και οι μι-

κροοργανισμοί, η φωτιά, η βόσκηση, η ρύ-

πανση και η κακή διαχείρισή του από τον 

άνθρωπο. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να 

καταταγούν σε βιοτικές ή αβιοτικές, ενδο-

γενείς ή εξωγενείς. Οι εξωγενείς προκαλούνται κυρίως από τον άνθρωπο και οδηγούν 

στην υποβάθμιση του οικοσυστήματος του δάσους. 

        Οι ανθρώπινες δραστηριότητες και η οικιστική επέκταση ασκούν ολέθρια πίεση στα 

δάση της χώρας μας, τα οποία αντικαθίστανται σταδιακά από αστικές, περιαστικές και 

τουριστικές εκτάσεις.  

 

     Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και οι 

καταπατήσεις που τις ακολουθούν είναι πολύ συχνά 

αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της ανάγκης για 

διαφορετική χρήση της γης.         .                                  

       Σημαντική είναι και η απειλή από την υπερ-

βόσκηση, αφού στη χώρα μας εκτρέφονται ελεύ-

θερα πολύ περισσότερα αιγοπρόβατα από εκείνα 

που μπορούν να συντηρηθούν στα λιβάδια μας. Η 

ανεξέλεγκτη βοσκή, ιδιαίτερα μετά την εκδήλωση 

πυρκαγιάς, παρεμποδίζει τη φυσική αναγέννηση 

των δασών, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του 

οικοσυστήματος και τη διάβρωση του εδάφους. Η 

υπερβολική βόσκηση θεωρείται η κυριότερη αιτία 

της εικόνας που παρουσιάζουν σήμερα πολλά ελληνικά βουνά, όπου βλέπει κανείς να 

προβάλλουν γυμνά βράχια, χωρίς χώμα ή βλάστηση. 
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      Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά 

την ευστάθεια του οικοσυστήματος είναι η 

ατμοσφαιρική ρύπανση. Η όξινη βροχή, αποτέλεσμα 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βλάπτει τα κύτταρα των 

φύλλων, παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση και μειώνει 

την αντίσταση των δέντρων στα έντομα και τους ιούς. 

Επηρεάζει το έδαφος αρνητικά, γιατί δημιουργεί όξινο 

περιβάλλον με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η 

αποικοδόμηση των οργανικών υλικών. Τα ελληνικά 

δάση προσβάλλονται από την όξινη βροχή λιγότερο 

από τα δάση της κεντρικής Ευρώπης. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι και οι αέριοι ρύποι στην πατρίδα μας 

είναι λιγότεροι, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι τα 

ασβεστολιθικά εδάφη που κυριαρχούν στη χώρα μας 

εξουδετερώνουν την όξινη βροχή. 

      Τέλος, το ανεξέλεγκτο κυνήγι και η 

λαθροϋλοτομία αποτελούν εξίσου σοβαρές 

απειλές για τα δάση μας και για τα είδη που ζουν 

σε αυτά. 

     Δυστυχώς, οι νόμοι και οι εκτελεστικοί μη-

χανισμοί της πολιτείας δείχνουν αδύναμοι να 

προστατέψουν ουσιαστικά τα ελληνικά δάση. 

Βασικές αιτίες για όλα τα παραπάνω προβλή-

ματα είναι:  

 

α) Η ανυπαρξία εθνικής δασικής στρατηγικής, που έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται 

κατά καιρούς αποσπασματικές αποφάσεις, χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική. 

β) Η έλλειψη δασολογίου, που ευνοεί τη διεκδίκηση των δασικών εκτάσεων από ιδιώτες, 

για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αγροτική παραγωγή, οικιστική επέκταση και τουρι-

στική χρήση.  

γ) Η ασαφής νομοθεσία, που είναι γεμάτη «παραθυράκια» και δίνει το κίνητρο (και τις 

ευκαιρίες) σε οργανωμένα συμφέροντα καταπατητών να δρουν ανενόχλητα. 

δ) Η εγκατάλειψη του δασικού χώρου από την πολιτεία και η ανυπαρξία ενός ισχυρού και 

ενιαίου φορέα διαχείρισης και προστασίας των δασών. Η Δασική Υπηρεσία στερείται 

πόρων και προσωπικού, η χρηματοδότηση της δασικής έρευνας είναι ανε-παρκής, ενώ το 

ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού που διατίθεται για τη δασοπονία είναι μόλις το 

0,4%.  
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ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΛΛΛΕΕΕΓΓΓΧΧΧΟΟΟΣΣΣ   ΠΠΠΥΥΥΡΡΡΚΚΚΑΑΑΓΓΓΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   
 

 

 

                 Δασικές πυρκαγιές σπάνια συμβαίνουν στα 

τροπικά βροχερά δάση ή στα φυλλοβόλα πλατυ-

φορα δάση της εύκρατης ζώνης. 

        Όλα όμως τα δάση Κωνοφόρων και τα 

αειθαλή πλατύφυλλα σε θερμές, ξηρές περιοχές 

δημιουργούν συνθήκες πολύ κατάλληλες για την 

εξάπλωση της φωτιάς . Για να γίνει αυτό θα 

πρέπει ο αέρας και η καύσιμη ύλη να είναι χωρίς 

υγρασία και ακόμη η καύσιμη ύλη να έχει 

διάστρωση, τέτοια, που να επιτρέπει την εύκολη 

κυκλοφορία του αέρα, του καπνού και των 

αερίων που δημιουργούνται από την καύση.   

        Θερμές ηλιόλουστες ημέρες, με μικρή 

υγρασία αέρα και με άνεμο σταθερό η ισχυρό, είναι συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση 

φωτιάς. Σε δάση Κωνοφόρων οι ρητινοφόρες βελόνες- νεκρές και ζωντανές- και τα 

πεσμένα κλαδιά δημιουργούν ιδεώδες υπόστρωμα καύσιμης ύλης. Τα φύλλα των 

αείφυλλων  πλατύφυλλων, όπως είναι τα πουρνάρια, άλλες αειθαλής δρύες, οι κουμαριές, 

φέρνουν ένα κάλυμμα από εύφλεκτες κηρώδης ουσίες, για αυτό καίγονται πολύ έντονα 

ακόμη και όταν είναι πράσινα. Όταν αρχίσει μια πυρκαγιά, αυτή κινείται προς την 

κατεύθυνση του ανέμου, με ταχύτητα μέχρι και δεκαπέντε χιλιόμετρα την ώρα, ενώ 

συγχρόνως εξαπλώνεται αργά αλλά σταθερά προς άλλες κατευθύνσεις και σταματάει μόνο 

όταν αλλάξει ο καιρός ή εξαντληθεί η καύσιμη ύλη. 

       Αποτελεσματικός έλεγχος των πυρκαγιών 

προϋποθέτει αρχικά απογραφή και χαρτογράφηση των 

εκτάσεων, για τον εντοπισμό τον επικίνδυνων περιοχών 

και σχεδίαση τους, ακολουθεί καθορισμός και βελτίωση 

των εμποδίων ή αντιπυρικών ζωνών που θα μπορούσαν 

να περιορίσουν την εξάπλωση τους. Τα φυσικά εμπόδια 

περιλαμβάνουν  ποτάμια, λίμνες, κορυφογραμμές ή 

εκτάσεις γυμνές από βλάστηση. Τεχνητά εμπόδια μπορεί 

να είναι δρόμοι, σιδηρόδρομοι, διώρυγες ζώνες 

διέλευσης ηλεκτροφόρων καλωδίων κ.λ.π, συνήθως 

όμως πρέπει να διανοίγονται πρόσθετες αντιπυρικές 

ζώνες, οι οποίες να συνδέουν τα άλλα εμπόδια και να 

δημιουργούνται ευρύτερα κενά από βλάστηση για να 

προστατεύεται καλύτερα το δάσος . 
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ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΨΨΨΥΥΥΧΧΧΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΓΓΓΡΡΡΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΖΖΖΩΩΩΗΗΗΣΣΣ  

 

      Το δάσος γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό 

για τον σύγχρονο άνθρωπο, ιδιαίτερα για τον κάτοικο 

των σύγχρονων αστικών κέντρων, ο οποίος ζητεί σ’ 

αυτό τη φυγή μακριά από το άγχος τη βαριά και συχνά 

μολυσμένη ατμόσφαιρα της πόλης καθώς και την 

αίσθηση ελευθερίας που του στερεί η 

καθημερινότητα. Ο σχεδιασμός με φαντασία είναι 

ουσιαστικός για την εξασφάλιση   αυτού που οι 

άνθρωποι ζητούν να βρουν στο δάσος, χωρίς όμως να 

βλάπτουν το δασικό περιβάλλον ή να βρίσκονται σε 

αντίθεση με αυτό που πιθανόν ευχαριστεί άλλους. 

     Το κυνήγι και μερικοί τρόποι ψαρέματος απαιτούν 

εντατικό έλεγχο, γιατί ο αριθμός των ανθρώπων που 

τα προτιμούν είναι μεγάλος σε σχέση με το ζωικό 

απόθεμα που μπορεί να ικανοποιήσει  την επιθυμία 

τους. Άλλες  δραστηριότητες, όπως είναι η κατασκήνωση στο δάσος, ο περίπατος, η 

ιππασία και το είδος πορείας μέσα στα δάση που είναι γνωστό ως άσκηση 

προσανατολισμού, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται σύγχρονος από μεγαλύτερο αριθμό 

ανθρώπων, αν και οι θέσεις και οι διαδρομές πρέπει να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να μη 

διαταράσσουν την ηρεμία των άγριων ζώων. Αυτοκινητόδρομοι  και μονοπάτια, με 

ιδιαίτερη προτίμηση, πρέπει επίσης να επιλέγονται με τρόπους που να μην παρενοχλούν 

τους εργαζομένους στο δάσος, αν και συχνά είναι δυνατός ο χρονικός διαχωρισμός, με την 

χρήση των δρόμων για φορτηγά στις εργάσιμες μέρες και για ιδιωτικά αυτοκίνητα τα 

Σαββατοκύριακα. Οι εγκαταστάσεις και η επίβλεψη είναι δαπανηρή μερικές φορές όμως, αν 

και όχι πάντα, μπορούν να καλύπτονται με καταβολή ορισμένου ποσού για κατασκήνωση 

και στάθμευση αυτοκινήτων. 

      Η προστασία της άγριας ζωής είναι επίσης μια κύρια 

επιδίωξη. Αυτή πραγματοποιείται με δασικούς νόμους και με 

την γενική εθνική, πολιτειακή ή επαρχιακή νομοθεσία της κάθε 

περιοχής. Τα δάση περιλαμβάνουν περιβάλλοντα και 

καταφύγια για μια μεγάλη ποικιλία Θηλαστικών, από 

τάρανδους, λύκους, λύγκες και αρκούδες στα βόρια δάση 

Κωνοφόρων, μέχρι αντιλόπες, καμηλοπαρδάλεις, ελέφαντες, 

λιοντάρια στις τροπικές σαβάνες και ζούγκλες. Ορισμένα 

πουλιά, όπως είναι οι φασιανοί και οι αγριόκοτες, έχουν 

ιδιαίτεροι κυνηγετικοί αξία, ενώ άλλα είναι προικισμένα  να 

κελαηδούν μελωδικά ή έχουν ωραία εμφάνιση ή, τέλος, είναι 

εξαιρετικά σπάνια.  

       

      Μεταξύ των φυτών περιλαμβάνονται σπάνια είδη, όπως 

είναι τα τροπικά ορχεοειδή, που έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύσσονται φυσικά μόνο στα άγρια σκιαζόμενα περιβάλλοντα της ζούγκλας. 



 13 

       Οι ασχολούμενοι με την διαχείριση τον δασών πρέπει να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζουν αλληλοεξαρτώμενες και, πολλές φορές, 

αντικρουόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές των 

ενδιαφερόμενων για την άγρια ζωή, των κυνηγών, των 

οργανώσεων προστασίας της φύσης και των γεωργών. Οι 

ανάγκες του ίδιου του δάσους απαιτούν τη διατήρηση του 

αριθμού των ζώων που βόσκουν σα αυτό σε ένα επίπεδο, 

ώστε να μην εμποδίζετε η ανανέωση των δέντρων. Ο 

συμβιβασμός της ποικιλίας  ενδιαφερόντων απαιτεί βαθιά 

επιστημονική κατανόηση του τρόπου ζωής κάθε ζωντανού 

οργανισμού και των συνηθειών διατροφής του, σε μια 

πρακτική εφαρμογή της οικολογίας των ζώων. Η φυσική 

ετήσια αύξηση ενός κοπαδιού ελαφιών είναι δυνατών να 

υπολογιστεί και ανάλογα να εκδοθούν άδειες κυνηγίου, για 

την απομάκρυνση των υπεράριθμων, με προσδιορισμό του 

ακριβούς αριθμού κατά ηλικία και φύλλο.  

 

 

ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΔΔΔΑΑΑΣΣΣΩΩΩΣΣΣΗΗΗ 

 

       Η τεχνητή επανίδρυση δάσους με φύτευση δενδρυλλίων που παράγονται σε φυτώρια 

ή με σπορά. Ο όρος αναδάσωση κατά τον Οργανισμό Τροφίμων Γεωργίας (FAO) του 

ΟΗΕ αφορά στα εδάφη που ήταν καλυμμένα με δάση λιγότερο 50 χρόνια πριν την 

επανίδρυση του δάσους. 

       Με την αναδάσωση δημιουργούνται δάση είτε από δέντρα του είδους που προϋπήρχε 

στην περιοχή είτε από δέντρα διαφορετικού είδους. Ανάλογα με τον σκοπό που πρόκειται 

να υπηρετήσουν οι αναδασώσεις διακρίνονται σε οικονομικές αναδασώσεις, που 

αποβλέπουν στην επανίδρυση ξυλοπαραγωγικού δάσους, προστατευτικές αναδασώσεις, 

για την προστασία των εδαφών από την διάβρωση, για των έλεγχο των χειμάρρων  και τη 

βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου των λεκανών απορροής, και αναδασώσεις δημιουργίας 

δασών και δασυλλίων κοντά σε αστικά κέντρα γι καλλωπιστικούς σκοπούς ή για αναψυχή 

και περίπατο. 
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ΔΔΔΑΑΑΣΣΣΟΟΟ ΣΣΣ       ΔΔΔΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑΣΣΣ    
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"Ακριτική Ελλάδα : Πηγή Ζωής - Δάσος Δαδιάς, Δέλτα Εβρου". 

      Ο νομός Εβρου είναι ο τελευταίος νομός στα ΒΑ σύνορα της Ελλάδας. Συνορεύει 

κατά το μεγαλύτερο μέρος με ξένες χώρες, δηλαδή προς τα ανατολικά με την Τουρκία και 

προς βορειοδυτικά με τη Βουλγαρία. Μόνο προς Ανατολικά συνορεύει με τη Ροδόπη και 

νότια βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος. Είναι ο μεγαλύτερος νομός της δυτικής Θράκης. 

Το όνομά του το πήρε από τον ποταμό Εβρο που είναι και το φυσικό σύνορο με την 

Τουρκία. Στο μέσο του ποταμού απλώνεται τττοοο ΔΔΔάάάσσσοοοςςς   τττηηηςςς   ΔΔΔαααδδδιιιάάάςςς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

http://www.ypepth.gr/dadia/map.jpg
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ΕΕΕΒΒΒΡΡΡΟΟΟΣΣΣ   
     Στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων και χερσαίων δρόμων 

της Ανατολής με τη Δύση και εκεί όπου οι τελευταίες ράχες 

της Ροδόπης ανταμώνουν τον ποταμό των συνόρων Έβρο και 

το Θρακικό Πέλαγος με την αγέρωχη Σαμοθράκη, η φύση 

αιώνες τώρα δημιουργεί οικοσυστήματα μοναδικής 

ομορφιάς και σπουδαιότητας. Παραλιακές ζώνες, 

υγρότοποι, ποτάμια και ρυάκια, δασωμένα βουνά, λιβάδια 

και πεδιάδες συνυπάρχουν σε μια μοναδική σύνθεση της 

πληθωρικής φύσης. 

 

   Η εντυπωσιακή βιοποικιλότητα σ'αυτή την ελληνική 

γωνιά, μοναδική στην Ευρώπη, οφείλεται στη γεωγραφική 

θέση της σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες, το 

ανάγλυφο της περιοχής και τις ήπιες ανθρωπογενείς 

επιδράσεις. 

   Aπό τη Σαμοθράκη με τη ψηλότερη βουνοκορφή Φεγγάρι (1641 μ.) και τα παράλια του 

Έβρου μέχρι τα βόρεια όρια του νομού, συναντά κανείς όλα σχεδόν τα είδη της 

ευρωπαϊκής βλάστησης, από τα ψυχρόβια δάση μέχρι τη μεσογειακή μακία. Μερικά από 

αυτά τα είδη είναι πολύ σπάνια, όπως ο θάμνος Εriolobus trilobatus και η ιτιά Salix 

xanthicola ενώ η εξάπλωση κάποιων άλλων ειδών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στον Έβρο, όπως η Μινουάρτια (Minuartia greuteriana).  

   Στα εκτεταμένα δάση του Έβρου και στα φαράγγια, στις ρεματιές και στις κοιλάδες, 

στους υγρότοπους, στα μεγάλα ή μικρά ποτάμια που διασχίζουν το νομό βρίσκουν ακόμα 

καταφύγιο πολλά είδη της άγριας πανίδας μοναδικά στην Ελλάδα αλλά και στην 

Ευρώπη όπως ο λύκος, το τσακάλι, η αγριόγατα, το αγριογούρουνο, το ζαρκάδι, η βίδρα 

και σε τυχαίες εμφανίσεις στα ορεινά του νομού η καφετιά αρκούδα. Αποκορύφωμα της 

δημιουργικής αυτής σύνθεσης είναι το Δάσος Δαδιάς και το Δέλτα του Έβρου, βιότοποι 

παγκοσμίως γνωστοί για την ορνιθολογική και οικολογική τους αξία. Και οι δύο βιότοποι 

προστατεύονται από τη διεθνή και 

ελληνική νομοθεσία.  

        Ο ποταμός Έβρος με συνολικό 

μήκος 530 χλμ., από τα οποία τα 204 

ανήκουν σε ελληνικό έδαφος, είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους της Βαλκανικής 

χερσονήσου. Πηγάζει από την οροσειρά 

Ρίλα, το αρχαίο Σκόμιο, κοντά στη 

Σόφια της Βουλγαρίας. 

 

       Ρέοντας νοτιοανατολικά εισέρχεται στην Ελλάδα και αποτελεί το φυσικό σύνορό της 

με τη Βουλγαρία και με την Τουρκία. Εκβάλλει στο Θρακικό Πέλαγος δημιουργώντας 

στις ακτές το ομώνυμο δέλτα. Άρδας, Ερυθροπόταμος, Διαβολόρεμα, Καμηλοπόταμος, 

Μεγάλο Ρέμα είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους παραποτάμους του Έβρου στο 

ελληνικό τμήμα του. 
 

http://www.topnet.com.gr/greekislands/evros/docs-gr/samothraki.htm
http://www.topnet.com.gr/greekislands/evros/docs-gr/wetlands.htm
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ΠΠΠΟΟΟΤΤΤΑΑΑΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΕΕΕΒΒΒΡΡΡΟΟΟΣΣΣ   
      
      Έβρος....Το όνομα του 

μεγαλύτερου ποταμού των 

Βαλκανίων μετά το Δούναβη, 

που διασχίζει το Βορει-

ανατολικό άκρο της Ελληνικής 

Επικράτειας, στα σύνορα με την 

Τουρκία και την Βουλγαρία. Έχει 

μήκος 490 χλμ. Πηγάζει από το 

όρος Σκόμιο της Βουλγαρίας, 

διασχίζει την Ανατολική 

Ρωμυλία και εισέρχεται στο 

ελληνικό έδαφος. Είναι το φυσι-

κό σύνορο Ελλάδας και Τουρκίας σε 230 χλμ. έκταση. Στο δρόμο του δέχεται και 

άλλους ποταμούς, όπως τον Άρτισκο (Άρδα), που πηγάζει από τη Ροδόπη και τον 

Τόντο (Τούντζια), που πηγάζει από την ανατολική Βουλγαρία.  

     Η συμβολή των τριών ποταμών γίνεται δίπλα στην Αδριανούπολη. Κοντά στο 

Διδυμότειχο δέχεται τον Ερυθροπόταμο και στο χωριό Τυχερό τον Εργκίνη, που 

έρχεται από τα βουνά της Στράντζας, κοντά στην Μαύρη θάλασσα. Τα νερά του είναι 

ψυχρά. Πολλές φορές παγώνει το χειμώνα και τότε περνούν από πάνω του ακόμα και 

αμάξια φορτωμένα. Έχει πλάτος 150 μ. το καλοκαίρι και το χειμώνα, όταν ξεχειλίζει, 

ξεπερνάει τα 5 χλμ. Βάθος από 2 ως 6 μέτρα. 

      Η αρχαία ονομασία του ήταν Ρόμβος. Για το όνομά του η μυθολογία λέει, ότι ο 

βασιλιάς της Θράκης Κάσσανδρος και η γυναίκα του Κροτωνίκη απέκτησαν παιδί 

και το ονόμασαν Έβρο. Χώρισε όμως ο Κάσσανδρος με τη γυναίκα του και 

παντρεύτηκε τη Δαμασσίπη, που ήταν κακιά μητριά. Αυτή διέβαλε τον Έβρο στον 

άνδρα της, που θέλησε να τον σκοτώσει. Ρίχτηκε τότε στον ποταμό ο καημένος ο 

Έβρος και από τότε το ποτάμι ονομάστηκε Έβρος. 

     Αλλού πάλι λέει, ότι ο Ορέστης, ο γιος του Αγαμέμνονα, μετά το φόνο της 

μητέρας του προσβλήθηκε από τρέλα, γιατί τον κυνηγούσαν οι Ερινύες. Ήρθε στη 

συμβολή του ποταμού, λούστηκε στα νερά του και θεραπεύτηκε. Τότε ίδρυσε την 

παλιά Ορεστιάδα και την Ουσκουδάμα. 

     Στις όχθες του, γράφουν οι ιστορικοί και γεωγράφοι, φύτρωνε κάποιο χόρτο, που 

έμοιαζε με ρίγανη. Το χόρτο αυτό το έκαιγαν μετά το φαγητό και αναπνέοντας τον 

καπνό του ζαλίζονταν και κοιμό-

ντουσαν πολλές ώρες. 

    Ο Βιργίλιος τον αναφέρει με το 

επίθετο «αργυρορρύτων» και ο 

Πλίνιος «χρυσορρόων». Πόσο δίκιο 

είχαν! Η λάσπη που αφήνει στον 

κάμπο, όταν πλημμυρίζει, είναι 

υπέροχο λίπασμα και κάνει το 

έδαφος γόνιμο. Γι’ αυτό και 

ονομάζεται μικρός Νείλος.    
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ΔΔΔΑΑΑΣΣΣΟΟΟΣΣΣ   ΔΔΔΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

   Στο μέσο του νομού Έβρου, 

στην καρδιά μιας δασοσκέ-

παστης έκτασης, βρίσκεται το 

Δάσος Δαδιάς – Λευκίμης – 

Σουφλίου. Προστατευόμενη πε-

ριοχή από το 1980, περιλαμβά-

νει δύο ζώνες αυστηρής προ-

στασίας έκτασης 72.900 

στρεμμάτων και μια περιφε-

ρειακή ζώνη έκτασης 357.100 

στρεμμάτων. 

   Τούτη η γωνιά της θρακικής 

γης υπήρξε ανέκαθεν σημαντικός βιότοπος για τα αρπακτικά πουλιά, σήμερα όμως 

αποτελεί ένα από τα τελευταία καταφύγιά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τριάντα έξι 

είδη ημερόβιων αρπακτικών ( από τα τριάντα οκτώ που απαντώνται στη γηραιά ήπειρο) 

βρίσκουν εδώ τροφή, μέρη κατάλληλα για φώλιασμα και την ησυχία που έχουν ανάγκη 

κατά την περίοδο της αναπαραγωγής. Από αυτά τα είδη μερικά ξεχειμωνιάζουν στο 

δάσος, άλλα περνούν από εδώ κατά την μετανάστευση, ενώ 20-23 είδη φωλιάζουν στις 

δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής. 

    Πρόκειται για το μόνο δάσος σε όλη την Ευρώπη όπου απαντώνται μαζί οι τέσσερις 

ευρωπαϊκοί γύπες: ΄Όρνιο, Μαυρόγυπας, Ασπροπάρης και Γυπαετός. Και τα τέσσερα 

είδη τρέφονται αποκλειστικά με νεκρά ζώα γύρω από τα οποία συγκεντρώνονται όλα 

μαζί. Μάλιστα κάθε είδος γύπα τρέφεται με διαφορετικά μέρη του ζώου – μία βιολογική 

εξέλιξη που μειώνει το μεταξύ τους ανταγωνισμό. 

   Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον Μαυρόγυπα, η προστατευόμενη περιοχή του Δάσους Δαδιάς 

έχει εξαιρετική σημασία αφού εδώ βρίσκεται η τελευταία, στην Ελλάδα, αποικία του 

σπάνιου αρπακτικού. Αυτή, μαζί με την αντίστοιχη αποικία στην ευρύτερη περιοχή της 

Εξτρεμαδούρας στην Κεντρική Ισπανία, φιλοξενούν τους τελευταίους πληθυσμούς του 

Μαυρόγυπα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

     Το ενδιαφέρον όμως που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή 

του δάσους δεν εξαντλείται στην παρουσία των αρπακτικών 

πουλιών. Το τοπίο και η βλάστηση ολόκληρης της περιοχής 

χαρακτηρίζονται από έντονη ποικιλομορφία. Εκτεταμένα δάση 

πεύκων και δρυών εναλλάσσονται με ρεματιές, μικρά χωράφια, 

βοσκότοπους και ορθοπλαγιές: ένα μωσαϊκό βιότοπων όπου 

βρίσκει καταφύγιο μεγάλος αριθμός ζώων και φυτών. Μόνο 

μέσα στην προστατευόμενη Περιοχή έχουν καταγραφεί 219 είδη 

πουλιών, 40 είδη ερπετών και αμφίβιων και 36 είδη θηλαστικών. 
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ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΟΟΟΘΘΘΕΕΕΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   ---   ΓΓΓΕΕΕΩΩΩΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΝΝΝΟΟΟΜΜΜΗΗΗ   

    Η προστατευόμενη περιοχή της Δαδιάς καλύπτει 

μέρος των μεγάλης ηλικίας, ώριμων δασών πεύκης 

και βελανιδιάς του δασικού συμπλέγματος Δαδιάς – 

Λευκίμης – Σουφλίου που περιλαμβάνεται μεταξύ 

Βορείου πλάτους 40 59΄ - 41 15΄ και μήκους 2 19΄ - 

2 36΄ Ανατολικά της Αθήνας.  

    Τα πιο σημαντικά χωριά μέσα και γύρω από το 

δάσος είναι προς Βορρά η Δαδιά, προς Ανατολάς 

το Λυκόφως, η Λύρα και ο Προβατών και προς 

Νότο η Λευκίμη. Σημείο εισόδου για τους 

επισκέπτες είναι η Δαδιά που απέχει 12 χλμ. από το 

Σουφλί και 65 χλμ. από την Αλεξανδρούπολη με την οποία συνδέεται με καινούριο, 

φαρδύ αυτοκινητόδρομο. 

    Οι καλλιεργημένοι αγροί στα χαμηλά δίνουν τη θέση τους σε λοφοσειρές που γίνονται 

πιο ψηλές και απότομες όσο προχωρεί κανείς προς τα ΒΔ. Πολλές κοιλάδες, κύριες και 

δευτερεύουσες, κατατέμνουν την περιοχή δημιουργώντας τραχύ ανάγλυφο του εδάφους 

με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

     Πετρώδεις, ξηροί λόφοι που καλύπτονται από Μεσογειακή 

μακκία, ορεινά λιβάδια σκεπασμένα με αγριολούλουδα, πυκνά 

δασωμένες, καταπράσινες κοιλάδες γεμάτες φτέρες, ορμητικά 

ποτάμια με απότομες, βραχώδεις κοίτες, στενές ρεματιές 

πνιγμένες στους θάμνους, όλα μαζί συνθέτουν ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο πανόραμα συγκλονιστικής ομορφιάς. 

     Οι ψηλότερες κορυφές νότια της Δαδιάς είναι το Κάψαλο 

(618μ.), όπου έχει τοποθετηθεί ο πομπός της τηλεόρασης, η 

Γκαμήλα, η Μικρή και Μεγάλη Γκίμπραινα (448μ.), η 

Βελανιδιά, η Ψηλοκορφή, η Ψηλή Ράζη, η Σούδα, ο Μπάλ-

τσας, το Ίντσαλι (496μ) και οι Γυπαετοί που συμπίπτουν με 

την περίμετρο του νότιου πυρήνα. Βόρεια της Δαδιάς 

υψώνονται το Χαλάζι (308μ.) και ο Στρατώνας. Τα μεγαλύ-

τερα υψόμετρα βρίσκονται έξω από τα όρια του προστα-

τευόμενου βιότοπου προς τα Δυτικά και Βορειοδυτικά και είναι οι καλυμμένες με Οξιές 

κορυφές πάνω από τις Τρεις Βρύσες (626μ.), η Καλλιθέα (944μ.), η Σάπκα (1044μ) και 

το Σιλό (1065μ.). 

    Αμέτρητα ρυάκια, ποτάμια και ρέματα διασχίζουν την περιοχή. Ανάμεσά τους το 

Μαγγάζι (Διαβολόρεμα) με τους πολλούς παραποτάμους που διασχίζει μια πανέμορφη 

κοιλάδα και βγαίνει από τους λόφους κοντά στη Δαδιά, το Μαύρο Ρέμα κοντά στη Λύρα 

και πιο νότια το Μέγα Ρέμα στην περιοχή της Κιτρινόπετρας κοντά στη Λευκίμη. 
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ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   

ΤΤΤοοο   ΧΧΧωωωρρριιιόόό   ΔΔΔαααδδδιιιάάά   

    Στο μέσον του νομού Έβρου εκεί παρά τα 

ύστατα της Ροδόπης κράσπεδα τα οποία ασπάζεται 

ευεργετικώς το κουρασμένον του Έβρου ρεί-

θρον"... (ιστορικός Κ. Κουρτίδης) απλώνεται το 

χωριό Δαδιά. Στη Δαδιά, σύμφωνα με τη τοπική 

παράδοση, οι κάτοικοι έφθασαν από μια πόλη που 

βρισκόταν στο λόφο πάνω από τη συμβολή των 

ποταμών Μαγγάζι και Έβρου. Οι κάτοικοι εγκα-

τέλειψαν την πόλη αυτή για να σωθούν από μια 

φοβερή επιδημία και ο μύθος συμπληρώνει ότι, οι 

άρχοντες και οι μορφωμένοι της πόλης έκτισαν 

την Κορνοφωλιά, οι οικοδόμοι τη Λευκίμη, ενώ οι 

υλοτόμοι τη Δαδιά. 

      Στα επίσημα έγγραφα της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας, η Δαδιά έφερε το όνομα "Τσιάμ-

Κεμπίρ" που σημαίνει, το χωριό του Μεγάλου 

Πεύκου. Το όνομα Δαδιά είναι πρόσφατο και σχε-

τίζεται επίσης με το πεύκο και το "δαδί" που χρη-

σιμοποιούσαν οι κάτοικοι σαν προσάναμμα της 

φωτιάς ή σα φωτιστικό μέσο. 

     Η Δαδιά είναι ένα μικρό, ήσυχο χωριό που κατοικούν 200 

περίπου οικογένειες, στην άκρη του μεγάλου δάσους που καλύπτει 

τις νοτιοανατολικές υπώρειες της οροσειράς της Ροδόπης, 

απέναντι από την στενή κοιλάδα του ποταμού Έβρου που φτάνει 

ως τη θάλασσα, βρίσκεται βόρεια της Αλεξανδρούπολης.  Όπως 

σχεδόν παντού στη Θράκη, έτσι και στην πε-ριοχή της Δαδιάς 

ζωντανεύουν ιστορικές μνήμες. Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης 

παρουσίας είναι τα μεγαλιθικά μνημεία και οι πετρογραφίες 

στην περιοχή του Δέρειου, που ανάγονται στον 11
ο
 ή 10

ο
 π.Χ 

αιώνα. 

   Για τη Δαδιά οι μύθοι της περιοχής αναφέρουν ότι οι πρώτοι 

κάτοικοι της έφτασαν εκεί από μία μεγάλη πόλη που ήταν κτισμένη κοντά στον ποταμό 

Έβρο για να σωθούν από μια φοβερή επιδημία. Πράγματι τα ερείπια αρχαίας πόλης , που 

οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει την ταυτότητά της, φαίνονται στην πλαγιά 

ενός μικρού λόφου πάνω από τη συμβολή του ποταμού Έβρου με το Μαγγάζι Το όνομα 

Δαδιά είναι βέβαια πολύ πιο πρόσφατο, προερχόμενο από τη λέξη δαδί και σίγουρα 

σχετίζεται με την ύπαρξη εκτεταμένων πευκοδασών και την κύρια απασχόληση των 

κατοίκων, την υλοτομία. 
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       Κοντά στο χωριό, στην κορυφή ενός απότομου λόφου, της Γκίμπραινας, βρίσκονται 

τα ερείπια Βυζαντινού κάστρου χτισμένου από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το κάστρο 

αυτό αποτελούσε μέρος μιας μακράς σειράς οχυρωματικών έργων σε στρατηγικές 

τοποθεσίες που είχαν σκοπό να εμποδίζουν την κάθοδο επιδρομέων προς το νότο.  

      Στις πλαγιές του λόφου υπάρχουν αρκετές σπηλιές, ανεξερεύνητες ακόμα, που 

χρησιμοποιήθηκαν σαν λημέρια από τους Κλέφτες στους αγώνες τους κατά των Τούρκων 

και πιο πρόσφατα από τους μαχητές της Αντίστασης κατά των Γερμανών. Το κάστρο και 

οι πολεμιστές που πέρασαν από εκεί έχουν γίνει αντικείμενο πολλών λαϊκών παραδόσεων 

και τραγουδιών. 

ΤΤΤοοο   ΜΜΜοοονννααασσστττήήήρρριιι   τττηηηςςς   ΔΔΔαααδδδιιιάάάςςς   

     Ένα άλλο μνημείο ιστορικού ενδιαφέ-

ροντος είναι το Μοναστήρι της Δαδιάς, 

κοντά στον κεντρικό δρόμο, μερικά 

χιλιόμετρα πριν φτάσουμε στο χωριό. Η 

Μονή Δαδιάς χρονολογείται από πολύ 

παλιά. Σίγουρα υπήρχε το 1727, σύμφωνα 

με ημερομηνία που αναγραφόταν σε 

μαρμάρινη πλάκα που βρέθηκε σε βρύση 

της Μονής. Στο πέρασμα των χρόνων, 

υπέστη καταστροφές πολλές φορές, ενώ 

κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, καταστράφηκαν και τα τελευταία 

απομεινάρια των παλιών κτιρίων. Η σημερινή εκκλησία αναστηλώθηκε το 1950 και 

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου στο όνομα των γενεθλίων της Θεοτόκου με 

πανηγύρι, ξακουστό στα παλιότερα χρόνια.  

    Στη Δαδιά και σε άλλα γειτονικά χωριά κατοικούν αρκετές οικογένειες Σαρα-

κατσαναίων. Οι Σαρακατσαναίοι είναι νομάδες βοσκοί που ζουν διάσπαρτοι στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως στη Θράκη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι 

ερευνητές τους θεωρούν κατ’ ευθείαν απογόνους αρχαίων, νομαδικών φυλών που ζούσαν 

σ’ αυτά τα μέρη από τους προκλασσικούς χρόνους , η διάλεκτός τους διατηρεί πολλούς 

αρχαϊκούς όρους και τα διακοσμητικά τους μοτίβα 

μοιάζουν χαρακτηριστικά με τα γεωμετρικά σχήματα της 

προκλασσικής τέχνης. Μέχρι και πριν είκοσι περίπου 

χρόνια οι Σαρακατσαναίοι διατηρούσαν το νομαδικό 

τρόπο ζωής και τα κοπάδια τους έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στην διαφοροποίηση της μορφολογίας του δάσους. 

Σήμερα πια οι περισσότεροι κατοικούν μόνιμα στα χωριά 

και πολλοί δεν ασχολούνται καθόλου με την 

κτηνοτροφία.  

     Κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 το φαινόμενο της αστυφιλίας κορυφώθηκε στην 

Ελλάδα με σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμού προς τα μεγάλα αστικά κέντρα , ιδιαίτερα 

από τις φτωχότερες και πιο απομακρυσμένες επαρχίες. 
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    Μεταξύ 1961 και 1971 ο συνολικός πληθυσμός του νομού Έβρου μειώθηκε κατά 7,5%. 

Η γεωργική παραγωγή μειώθηκε επίσης ενώ στην κτηνοτροφία ελαττώθηκαν δραματικά 

οι αριθμοί των εκτρεφομένων ζώων. Μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 

και την ένταση που επικράτησε στις διμερείς σχέσεις, η Ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε 

να στηρίξει τον ακριτικό νομό Έβρου με σειρά προγραμμάτων που αποσκοπούσαν στην 

αύξηση του τοπικού εισοδήματος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη δημιουργία 

υποδομής για περαιτέρω ανάπτυξη και τη μείωση του ρεύματος της αστυφιλίας. Τα 

προγράμματα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Έβρου». 

    Μέχρι τη δεκαετία του 70 η χρήση της γης παρέμενε περιορισμένη και ήπια και έτσι η 

επίδραση του ανθρώπου πάνω στην φύση δεν είχε προκαλέσει την εξάντληση του 

φυσικού περιβάλλοντος, που συνήθως βλέπουμε σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. 

Αντίθετα είχε συντελέσει στην αύξηση της ήδη σημαντικής ποικιλότητας των βιοτόπων 

που υπήρχαν εκεί. 

     Ο ξεχωριστός αυτός χαρακτήρας της περιοχής του Έβρου αναγνωρίστηκε πολύ 

γρήγορα, καθώς και η διεθνής σημασία της για την άγρια ζωή, ιδίως για τα μεγάλα 

αρπακτικά και τα υδρόβια πουλιά. 

     Η περιοχή βρίσκεται στη συμβολή της Ευρωπαϊκής και 

της Ασιατικής ζώνης πανίδας και κατά μήκος ενός από τους 

σημαντικότερους διαδρόμους αποδημίας της Δυτικής 

Παλαιαρκτικής (Γεωγραφική ζώνη που περιλαμβάνει την 

Ευρώπη από τον Αρκτικό κύκλο και τον Ατλαντικό μέχρι 

την Κασπία Θάλασσα και τα Ουράλια καθώς επίσης τη 

Μέση Ανατολή και τις χώρες τις Βόρειας Αφρικής). Στα 

μεγάλης ηλικίας δάση και τις βραχώδεις παρυφές των 

λόφων και των βουνών υπήρχαν περιοχές κατάλληλες για 

φώλιασμα των πουλιών κοντά σε οικότοπους ευνοϊκούς για 

την εξεύρεση θηραμάτων όπως τα ανοίγματα του δάσους, οι 

υγρότοποι και το Δέλτα, καθώς και αφθονία θηραμάτων για 

τα αρπακτικά, ιδίως κατά τη διάρκεια της περιόδου 

μεταναστεύσεως. 

    Δεδομένου του μικρού και συγκεντρωμένου σε ορισμένα σημεία πληθυσμού, της 

δύσκολης πρόσβασης, του στρατιωτικού ελέγχου και της ήπιας εκμετάλλευσης των 

φυσικών πόρων, η αρνητική επέμβαση του ανθρώπου πάνω στο τοπίο και την άγρια φύση 

ήταν σχεδόν αμελητέα ως τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Ο συνδυασμός αυτών των 

παραγόντων συνέβαλε στη διαμόρφωση και τη διατήρηση ενός πολύπλοκου 

οικοσυστήματος με εκπληκτική βιοποικιλότητα, ενός οικοσυστήματος μοναδικού στην 

Ευρώπη για τον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ειδών αρπακτικών που συντηρούσε, πολλά 

από τα οποία απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Η πυκνότητα φωλιάσματος για τα 

αρπακτικά αυτά έφτανε τα 160 ζευγάρια από 21 διαφορετικά είδη, μέσα σε μια έκταση 

180χλμ
2
 στο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου!  
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   Μετά το 1974 η επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια του «Αναπτυξιακού 

Προγράμματος  Έβρου» είχε σημαντικές επιπτώσεις στο Δέλτα 

       Καταστράφηκαν μεγάλες εκτάσεις παραποτάμιου δάσους ενώ επεμβάσεις όπως 

αποξηράνσεις , αναχώματα και κανάλια για τον έλεγχο του ποταμού Έβρου, ταυτόχρονα  

με την αλλαγή χρήσης της γης και την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, μετέβαλαν 

ριζικά το οικοσύστημα. 

      Η κατασκευή επίσης φραγμάτων σε γειτονικές χώρες που περιορίζουν τη ροή του 

Έβρου δημιούργησε κατά διαστήματα έντονα προβλήματα έλλειψης υδάτων, προβλήματα 

που έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της λειψυδρίας. 

     Αρνητικές επιπτώσεις εμφανίστηκαν και 

στα δάση του νομού. Άρχισαν εκτεταμένα 

προγράμματα αναδασώσεων και προσπάθεια 

εμπορικής εκμετάλλευσης των δέντρων για 

παραγωγή ξυλείας, οι υλοτομίες όμως έγιναν 

πολύ βιαστικά με αποτέλεσμα την κοπή σχεδόν 

όλων των ώριμων δέντρων και τις ουσιαστικές 

αλλαγές στη μορφή και τη δομή των δασών. 

Τα περισσότερα δάση βελανιδιάς σε φτωχά 

εδάφη κόπηκαν και αντικαταστάθηκαν με 

μονοκαλλιέργειες πεύκων, γεγονός που 

κατέστρεψε αναντικατάστατες θέσεις φωλιάσματος για πάμπολλα είδη. Η σύγχρονη 

μείωση των θηραμάτων στα πεδινά και το Δέλτα, λόγω καταστροφής των ενδιατημάτων 

τους από την εντατικοποίηση της γεωργίας, απείλησε σοβαρά πολλά είδη αρπακτικών 

πουλιών.  

    Μια έκθεση του B. Hallmann για λογαριασμό της Γραμματείας του Εθνικού Συμβου-

λίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού, που έγινε το 1979, 

ενεργοποίησε την Ελληνική κυβέρνηση και το 1980, με κοινή υπουργική απόφαση, 

δημιουργήθηκε η προστατευόμενη περιοχή της Δαδιάς. Η περιοχή αυτή αποτελείται 

από δύο πυρήνες αυστηρής προστασίας, όπου απαγο-

ρεύονται οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες 

εκτός από τις παραδοσιακές χρήσεις της γης, με έκταση 

6400 και 800 εκτάρια αντίστοιχα, οι οποίοι περιβάλ-

λονται από 39000 εκτάρια περιφέρειας ζώνης. 

     Το 1985 οι Helmer και Schotte, ανακοινώνοντας τα 

αποτελέσματα της μελέτης τους πάνω στην ερπετοπανίδα 

της περιοχής του Έβρου και ειδικότερα του δάσους της 

Δαδιάς, συμπέραναν πως ο αριθμός των ειδών και οι 

πληθυσμιακές πυκνότητες είναι μοναδικές στην Ευρώπη. 

Πρότειναν δε για το λόγο αυτό, καλύτερη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής και 

την ένταξή της σε Ευρωπαϊκό δίκτυο βιογενετικών δρυμών. 
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     Το 1987, με μερική οικονομική βοήθεια 

από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ελληνική 

κυβέρνηση ξεκίνησε μια σειρά διαχειρι-

στικών προγραμμάτων. Προσλήφθηκαν δύο 

φύλακες, αγοράστηκε ένα αυτοκίνητο, απαγο-

ρεύτηκε η πρόσβαση σε ορισμένους δασικούς 

δρόμους και τοποθετήθηκε σήμανση σε 

μονοπάτια για χρήση από τους επισκέπτες. 

     Η έλλειψη τροφής θεωρήθηκε σημαντικός 

παράγοντας μείωσης του πληθυσμού των 

γυπών, έτσι επιλέχθηκε μια κατάλληλη 

τοποθεσία που περιφράχθηκε έτσι ώστε να 

αποτελούν ασφαλή χώρο ταΐσματος. Στην 

κορυφή ενός λόφου απέναντι από την ταΐστρα 

κατασκευάστηκε ένα παρατηρητήριο απ’ 

όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρατη-

ρήσουν τους γύπες και τους αετούς.  

     Επίσης κοντά στη Δαδιά χτίστηκε ένα 

ωραίο ξύλινο κτίριο που λειτουργεί σαν κέντρο πληροφόρησης για τα αρπακτικά και 

σχεδιάστηκε ένας ξενώνας του οποίου η κατασκευή τελείωσε τα τελευταία χρόνια. Επειδή 

όμως δεν είχε γίνει μακροπρόθεσμος οικονομικός σχεδιασμός, όταν εξαντλήθηκαν τα 

κονδύλια μερικά προγράμματα διακόπηκαν ή αναβλήθηκαν, προκαλώντας διάφορα 

προβλήματα στο Δάσος. 
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ΧΧΧΛΛΛΩΩΩΡΡΡΙΙΙΔΔΔΑΑΑ   

      Η κατανομή της χλωρίδας παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλία όπως εξ’ άλλου και το τοπίο, και έχει σε 

μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί από τις παραδοσιακές 

ανθρώπινες παρεμβάσεις. Συνολικά η 

δασοκάλυψη στην περιοχή είναι υψηλή, όχι κάτω 

του 70%, κυρίως από μεικτά δάση με πεύκα και 

βελανιδιές και λιγότερο από δάση φυλλοβόλων. 

Τα επικρατέστερα είδη είναι το Θασιτικό πεύκο 

και η Τουρκοβελανιδιά, το Μαυρόπευκο η 

Ασπροβελανιδιά και η Ήμερη Βελανιδιά 

συναντώνται σε μικρότερους αριθμούς. 

    Στα χαμηλά όπου βρίσκονται τα περισσότερα 

χωριά ή γη καλλιεργείται παντού. Απέραντα 

χωράφια με καλαμπόκια, σιτηρά και ήλιους 

φθάνουν ως τα ριζά των λόφων. Εδώ η ανθρώπινη επίδραση είναι πολύ έντονη και έχει 

εξαφανίσει τους φυσικούς φράχτες, λωρίδες βλάστησης, μεμονωμένα δέντρα και τα άλλα 

φυσικά καταφύγια της άγριας ζωής. Η βοσκή σ’ αυτές τις περιοχές έχει σήμερα 

ελαττωθεί. Τα λίγα κοπάδια από πρόβατα και κατσίκια που απομένουν βόσκουν στα μη 

καλλιεργημένα εδάφη και τα χωράφια μετά το θερισμό. 

     Την άνοιξη όλη αυτή η περιοχή ζωντανεύει από ένα 

φανταχτερό μωσαϊκό έντονων χρωμάτων καθώς αμέτρητα 

γεώφυτα όπως Παπαρούνες, Αγριοχρυσάνθεμα, Μαργαρίτες 

και Χαμομήλια βρίσκονται σε πλήρη άνθηση. Πολλά ρυάκια 

και αρκετά ποτάμια ρέουν από τους λόφους και οι όχθες τους 

σκιάζονται από Ιτιές , Λυγαριές, Κλήθρα και Πλατάνια Οι 

κύριοι παράγοντες διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του δάσους 

της Δαδιάς είναι τρεις: Οι φωτιές, η υλοτομία και η βοσκή. 

      Οι πυρκαγιές, είτε φυσικές, είτε βαλμένες από τους 

κατοίκους της περιοχής έχουν μάλλον περιορισμένες και 

τοπικές επιπτώσεις στη δομή του δάσους λόγω της παρουσίας 

πολλών φυσικών φραγμών, όπως βραχώδη, γυμνά μέρη, 

ρεματιές, ποτάμια κλπ, που εμποδίζουν την εξάπλωση τη 

φωτιάς καθώς και λόγω της υψηλής αντοχής στη φωτιά των μεγάλων Θασίτικων πεύκων. 

Οι φυσικές πυρκαγιές είναι συνήθως έρπουσες και καίνε την παρεδάφια βλάστηση και 

τους θάμνους χωρίς όμως να θίγουν τα ώριμα πεύκα. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν 

σημειωθεί μεγάλες πυρκαγιές αλλά η Δασική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, την εποχή υψηλού κινδύνου, διατηρεί βάρδιες όλο το 24ωρο σε επίκαιρα 

σημεία. 



 27 

    Οι ντόπιοι κάτοικοι κόβουν καυσόξυλα σε 

μικρή κλίμακα, κυρίως από κλαδιά βελανιδιάς 

και πεσμένα δέντρα. Μετά το 1978, οι υλοτομίες 

για εμπορικούς σκοπούς καθοδηγούνται από τη 

Δασική Υπηρεσία που ευνοεί τα πεύκα γιατί τα 

θεωρεί πιο ‘κεδροφόρα’ από τις βελανιδιές. 

      Μόνο επιλεγμένα πεύκα κόβονται ενώ 

αντίθετα οι βελανιδιές κόβονται ομαδικά και 

μόνο τα πρέμνα μένουν στην θέση τους για να 

ξαναβλαστήσουν . Στο υπόλοιπο του νομού, καθώς και σε πολλά μέρη της περιφερειακής 

ζώνης, τα δάση βελανιδιάς έχουν κυριολεκτικά ξεριζωθεί και τα εδάφη αυτά έχουν 

οργωθεί και αναδασωθεί με πεύκα. 

     Παράλληλα η βοσκή αραιώνει και αυτή το δάσος μια και τα ζώα τρώνε τους θάμνους, 

τις νεαρές βελανιδιές και τα μικρά πευκάκια αλλά δεν μπορούν να βλάψουν τα μεγάλα 

δέντρα. Οι βοσκοί, για την ευκολία τους, οδηγούν τα κοπάδια στα πιο ανοιχτά μέρη και 

έτσι συντελούν στη διατήρηση τη αραιής μορφής του δάσους σ’ έναν αδιάκοπα 

επαναλαμβανόμενο κύκλο. 

    Αντίστοιχα αυξάνεται και ο αριθμός των Μαυρόπευκων 

που φτάνουν να κυριαρχούν σε μερικά σημεία. Είναι 

σημαντικό ότι εδώ τα Μαυρόπευκα συναντώνται σε πολύ 

χαμηλό υψόμετρο, γεγονός που οφείλεται στις κλιματικές 

ιδιαιτερότητες που προαναφέραμε. Στο αραιό πευκοδάσος η 

δενδροκάλυψη φτάνει μέχρι 40% και συνήθως υπάρχει ένα 

αραιό στρώμα θάμνων από νεαρά πεύκα, βλαστάρια 

βελανιδιάς, Πύξους και Αγριόκεδρα .  

      Η παρεδάφια βλάστηση μπορεί να είναι πολύ πλούσια, 

ανάλογα με την ποιότητα του εδάφους και περιλαμβάνει 

Αφόδελους, Αγριομπίζελα. Σε αρκετά σημεία, ιδίως κοντά 

στη Λευκίμη, υπάρχουν άφθονες ορχιδέες . Στο κλειστό 

πευκοδάσος η κάλυψη ξεπερνά το 70% . Στον υπόροφο 

υπάρχουν νεαρά πεύκα, τα οποία, κυρίως σε μέρη που η 

βοσκή έχει σταματήσει, σχηματίζουν αδιαπέραστο τείχος σε 

ύψος 2-3μ. Υπάρχουν ακόμα πολλές μικρές βελανιδιές, ενώ σε ξηρά, πετρώδη μέρη 

υπερισχύει το Ρείκι. Επίσης υπάρχουν άφθονες Λαδανιές σε ξηρά μέρη με παχύ χώμα. 

    Στα χαμηλά οι βελανιδιές υπάρχουν σε συστάδες ή λωρίδες, συνήθως ανάμεσα ή πλάι 

σε καλλιεργημένη γη. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα , όπου η αποψίλωση με φωτιές και η 

βοσκή έχουν σταματήσει, τα δάση της βελανιδιάς έχουν φτάσει σε ώριμο στάδιο και είναι 

συχνά ανάμεικτα με άλλα φυλλοβόλα είδη. 
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     Ευτυχώς σε ορισμένα μέρη όπως γύρω από την Πεσσάνη ή 

κοντά στις Τρεις Βρύσες, τα ‘αρχαία’, χορταριασμένα, πυκνά 

δάση βελανιδιάς, με δέντρα ηλικίας εκατοντάδων χρόνων έχουν 

γλιτώσει από τις επιδρομές των υλοτόμων, τις αναδασώσεις και 

την εντατικοποίηση της γεωργίας. Η παρεδάφια βλάστηση εκεί 

είναι οργιώδης με πάρα πολλά είδη όπως Ανεμώνες , 

Καμπανούλες,  Λαδανιές και πολλά είδη ορχιδέων. 

      Σε ψηλότερες κορυφές όπως κοντά στο Κάψαλο ή στο 

Ίντσαλι, κυρίως σε χορταριασμένα ξέφωτα με αραιές, 

μεμονωμένες βελανιδιές ή στις άκρες του πυκνού δάσους οι 

Παιονίες είναι πολυάριθμες και κάπου – κάπου φυτρώνουν και 

Ίριδες.. 

     Σε ανοιχτά μέρη όπου τα πρόβατα βόσκουν συνεχώς, όπως 

κοντά στα μαντριά στους Κατρατζήδες, αναπτύσσεται ένα στρώμα ετήσιων χόρτων, 

γαϊδουράγκαθα, και σκόρπιοι αγκαθωτοί θάμνοι, κυρίως Παλιούρια. Σε πετρώδεις 

τοποθεσίες η υπερβολική βοσκή έχει προκαλέσει τοπικά διάβρωση του εδάφους. Εκεί 

μόνο μερικά χορτάρια και ξερόφυτα φυτρώνουν ανάμεσα στις πέτρες. Αντίθετα σε 

απομονωμένα, υγρά βοσκολίβαδα όπως αυτά κοντά σε ποτάμια , αναπτύσσεται πλούσια 

παρεδάφια βλάστηση. 

  Οι πλουσιότεροι οικότοποι σε φυτική ζωή είναι 

χωρίς αμφιβολία οι κοιλάδες των ποταμών και τα 

φαράγγια. Αν είναι πλατιά και ανοιχτά, τα 

επισκέπτονται τακτικά κοπάδια ζώων και 

διατηρούν τον ανοιχτό τους χαρακτήρα. Στα πιο 

στενά και απότομα όμως θάμνοι, πεύκα, 

βελανιδιές, Ιτιές και Κλήρθα συνυπάρχουν μαζί με 

πολλά αγριολούλουδα.  

        Κοντά στην προστατευόμενη περιοχή 

υπάρχουν πολλά ερειπωμένα χωριά, που 

εγκαταλείφθηκαν κυρίως με τις συγκλονιστικές αναταραχές των Βαλκανικών πολέμων 

και του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, όπως η Πεσσάνη, η Βυρίνη, τα Κοίλα, τα Πάταρα 

και η Κοτρωνιά. Μικρά χωράφια και κήποι, παρατηρημένα από τότε, έχουν γεμίσει από 

αγριόχορτα, βάτα και Κουφοξιλιές Αμυγδαλιές Συκιές και άλλα οπωροφόρα μας θυμίζουν 

πως κάποτε οι κήποι αυτοί πρέπει να ήταν το καμάρι των ανθρώπων που τους φρόντιζαν. 

     Προς Βορρά και Βορειοδυτικά υψώνονται οι νότιες υπώρειες της οροσειράς της 

Ροδόπης με απότομες ράχες και βαθιές κοιλάδες. Ώριμα, κλειστά δάση από βελανιδιές και 

μερικές συστάδες πεύκων καλύπτουν μερικές νότιες πλαγιές της οροσειράς, όπου το 

έδαφος είναι ξηρό και φτωχό.  
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    Όλη η υπόλοιπη περιοχή καλύπτεται από μεικτό δάσος 

φυλλοβόλων όπου συνυπάρχουν Γαύροι, Κλήθρα, 

Νεροπλάτανοι, Σφενδάμια, μικρόφυλλες Φλαμουριές, 

Βελανιδιές και όπου το επικρατέστερο είδος είναι η 

Ασιατική Οξιά .Οι ευθυτενείς κορμοί στηρίζουν πυκνά 

φυλλώματα ψηλά πάνω από τη γη και μόνο σκόρπιες 

ακτίνες του ήλιου κατορθώνουν να φτάσουν ως το παχύ 

στρώμα φύλλων και πεσμένων κορμών που σαπίζει στο 

έδαφος. Είναι δάση σκιερά, δροσερά, όπου το ρυθμικό 

χτύπημα του Μαύρου Δρυοκολάπτη αντηχεί υπόκωφα μέσα 

στην πρωινή ομίχλη και όπου βρίσκουν καταφύγιο οι 

Λύκοι, τα Ζαρκάδια και τ’ Αγριογούρουνα. 

    Στα πιο σκιερά σημεία υπάρχει αραιή βλάστηση κάτω 

από τα δέντρα, συνήθως νεαρά βλαστάρια Οξιάς, Φτέρες 

και λίγα αγριολούλουδα. Εκεί έχουμε βρει και μια παρασιτική ορχιδέα που απαντάται σε 

δάση φυλλοβόλων. Όπου φτάνει στο έδαφος περισσότερο φως αφθονούν οι Φτέρες και οι 

Βατομουριές μαζί με Κισσούς,. Ακόμα έχουμε συναντήσει εκεί μεγάλους αριθμούς 

ορχιδεών και σε μια τοποθεσία κοντά στις Τρεις Βρύσες τις σπάνιες άγριες Τουλίπες . 

    Τμήματα της οροσειράς της Ροδόπης προς Βορρά και Δυσμάς της προστατευόμενης 

περιοχής κατοικούνται από τους Πομάκους, μια 

Μωαμεθανική φυλή που είναι εξαπλωμένη αραιά αλλά σε 

μεγάλη έκταση κατά μήκος των συνόρων με τη Βουλγαρία.. 

Η αδιάκοπη χρήση της γης από τους Πομάκους έχει 

δημιουργήσει ένα ενιαίο, σχετικά υποβαθμισμένο τοπίο. Τα 

περισσότερα δέντρα δείχνουν σημάδια τακτικού κλαδέματος 

των κλαριών τους τα οποία οι Πομάκοι χρησιμοποιούν για 

καυσόξυλα. Οι παλιοί, κλαδεμένοι κορμοί με τις πολλές 

σχισμές και τρύπες παρέχουν ιδανικές θέσεις φωλιάσματος 

για αρκετά είδη πουλιών αλλά και νυχτερίδες, όμως τα 

τελευταία χρόνια οι αριθμοί τους έχουν μειωθεί κατά πολύ. 

       

     Η εξαιρετική ποικιλομορφία του εδάφους, οι τοπικές 

κλιματικές ιδιαιτερότητες και η πληθώρα των ευδοκιμούντων ειδών χλωρίδας 

συνδυάζονται και δημιουργούν ένα εκτεταμένο φάσμα οικολογικών θώκων που 

συντηρούν εκπληκτικά πλούσια πανίδα. 
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ΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟΡΡΡΧΧΧΙΙΙΔΔΔΕΕΕΕΕΕΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΔΔΔΑΑΑΣΣΣΟΟΟΥΥΥΣΣΣ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΔΔΔΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

        Ο κόσμος των Ορχιδεών !Ο κόσμος 

των χρωμάτων, των οσμών και των 

αισθήσεων ! Οι ορχιδέες είναι η Άνοιξη, 

είναι η πανδαισία της ζωής, η αγωνία της 

ανθοφορίας για λίγες μόνον ημέρες ή 

εβδομάδες, έως ότου έρθει το καλοκαίρι, 

η ξηρασία και ο θάνατος. Όσο ανεβαί-

νουμε προς βορρά, τόσο λιγοστεύουν τα 

είδη. Από τα περισσότερα από 20.000 είδη 

ορχιδεών του κόσμου, η χώρα μας 

φιλοξενεί γύρω στα 155 είδη, με επίκε-

ντρο την Κρήτη, τα νησιά και την Ν. 

Ελλάδα. Από αυτά, 31 είδη είναι ενδη-

μικά, δηλαδή υπάρχουν μόνον στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο ! Το Δάσος 

της Δαδιάς, ονομαστό για τα αρπακτικά πουλιά του, φιλοξενεί 25 είδη ορχιδεοειδών. 

      Πως ξεχωρίζουμε όμως μία ορχιδέα; Όλες οι ορχιδέες 

έχουν φύλλα με παράλληλη νεύρωση. Τα άνθη τους επίσης 

αποτελούνται από έναν εξωτερικό κύκλο με τρία σέπαλα και 

έναν εσωτερικό με τρία πέταλα, από τα οποία το μεσαίο πέφτει 

προς τα κάτω και αποτελεί το «χείλος». Συνήθως από το 

σχήμα, το χρώμα και τα στίγματα του χείλους προσδιορίζουμε 

το είδος. Το χείλος συχνά μοιάζει με συγκεκριμένα είδη 

υμενοπτέρων. Ξεγελιούνται λοιπόν τα αρσενικά, ακουμπούν 

πάνω στο «ψεύτικο» θηλυκό και προσπαθούν ανεπιτυχώς να το 

γονιμοποιήσουν. Όταν πια καταλάβουν το λάθος τους, φεύγουν 

για άλλο φλερτ με άλλη ορχιδέα (πραγματικό θηλυκό όπως 

πιστεύουν). Έτσι μέσα από μια θαυμαστή διαδικασία 

συνεξέλιξης, γίνεται η πολύπλοκη επικονίαση κάποιων 

ορχιδεών. 

     Απαγορεύεται η κοπή των ορχιδέων, καθώς οι περισσότερες 

προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η υπερβόσκηση, 

η καταστροφή των βιοτόπών τους, η χρήση φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων, η συλλογή όλου του υπόγειου βολβού για σαλέπι ή 

για φάρμακα, είναι οι βασικές απειλές.  

     Γι' αυτό μην κόβετε ποτέ μια ορχιδέα. Δεν θα καταφέρει ποτέ 

να ζήσει στον κήπο σας, η μεταφύτευση δεν επιτυγχάνει. Θαυ-

μάστε την ομορφιά, ζήστε την αγωνία της ανθοφορίας, παρακο-

λουθείστε το παιχνίδι της αναπαραγωγής και αφήστε αυτόν τον 

πολύχρωμο κύκλο της ζωής να γυρίζει ξανά και ξανά !» 
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ΤΤΤΑΑΑ   ΑΑΑΡΡΡΠΠΠΑΑΑΚΚΚΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   

    Η προστασία των αρπακτικών ήταν ο 

κινητήριος μοχλός για τις περιβαλλοντικές 

προσπάθειες στο νομό Έβρου. Πράγματι από τα 

38 είδη ημερόβιων αρπακτικών του ενδημούν 

στην Ευρώπη, τα 21 φωλιάζουν στην περιοχή 

Έβρου και από αυτά τα 19 μέσα στα όρια του 

προστατευόμενου δάσους. Άλλα 10 είδη 

ξεχειμωνιάζουν εκεί, άλλα τακτικά άλλα όχι, 

συνεπώς αναφερόμαστε στον πιο δι-

αφοροποιημένο πληθυσμό αρπακτικών στην 

Ευρώπη. 

   Για ορισμένα είδη αυτό είναι το τελευταίο τους καταφύγιο στην Ελλάδα, για μερικά το 

τελευταίο σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη. Ακόμη και η μόνη τοποθεσία στην Ευρώπη όπου και τα 

4 είδη γυπών της Δ. Παλαιαρκτικής συναντώνται μαζί σε τόσο μικρή έκταση. 

     Στο δάσος της Δαδιάς ζει ο τελευταίος πληθυσμός 

Μαυρόγυπα της Ελλάδας, εκτός από 1-2 άτομα στον 

Όλυμπο και ίσως άλλα 1 ή 2 στη Δ. Ελλάδα. Αυτή είναι η 

μόνη αναπαραγόμενη αποικία στη ΝΑ Ευρώπη και μαζί με 

τον πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό της Ισπανίας αποτελεί τα 

θλιβερά υπολείμματα αυτού του μεγαλόπρεπου είδους 

στην ήπειρό μας.  

    Το 1979 υπήρχαν περίπου 26 άτομα, εκ των οποίων 4 ή 

5 ζευγάρια που φώλιαζαν και το μέλλον τους ήταν 

αβέβαιο. Η σημαντική μείωση του αριθμού των εκτρε-

φομένων ζώων που σήμαινε λιγότερη τροφή, η υποβάθ-

μιση των περιοχών φωλιάσματος λόγω της αυξανόμενης 

εκμετάλλευσης του δάσους και η ενόχληση από τους 

ανθρώπους απειλούσαν την ίδια την επιβίωση του είδους.  

   Με τη δημιουργία της ταΐστρας και την παροχή άφθονης τροφής ώστε να μην 

διασκορπίζονται τα νεαρά πουλιά, ταυτόχρονα με την αυστηρή προστασία των περιοχών 

που υπάρχουν φωλιές, οι αριθμοί τους έχουν αυξηθεί σημαντικά ξεπερνώντας τα 70 

άτομα, με τουλάχιστον 15 ζευγάρια που αναπαράγονται. 

      Η έλλειψη τροφής και η ανθρώπινη πίεση είχαν εκδιώξει και τα Όρνια από την 

περιοχή χωρίς σημάδια αναπαραγωγής για αρκετά χρόνια. Το 1989, τρία ζευγάρια 

φώλιασαν με επιτυχία σε μα παραδοσιακή θέση σε ένα απότομο βράχο και τώρα τα 

ζευγάρια που αναπαράγονται φτάνουν τα 10 – 12. Το φθινόπωρο στους μόνιμους 

κατοίκους της περιοχής προστίθενται και πουλιά που έρχονται από άλλες χώρες όπως 

δείχνει η παρατήρηση στην ταΐστρα , το 1991, 1992 και το 1993, ατόμων που είχαν 

σημανθεί στην Κροατία. 
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    Οι Ασπροπάρηδες επιστρέφουν κάθε χρόνο στα τέλη 

Μαρτίου / αρχές Απριλίου για να φωλιάσουν στο δάσος. 

Υπάρχουν περίπου 15 ζευγάρια στην περιοχή, όμως τα 

άτομα που παρατηρούνται στην ταΐστρα τα τελευταία χρόνια 

έχουν μειωθεί. Εφ’ όσον δεν υπάρχει έλλειψη τροφής ή 

ενόχληση στις φωλιές, η μείωσή τους κατά πάσα πιθανότητα 

οφείλεται σε παράγοντες που τους επηρεάζουν στις χώρες 

που ξεχειμωνιάζουν.  

    Ένα ζευγάρι Γυπαετών που ζούσε στους γκρεμούς κοντά 

στο Κάψαλο χάθηκε στην αρχή της δεκαετίας του ’80, ενώ 

από ένα ζευγάρι στη Σάπκα υπάρχει τώρα μόνο το ένα 

άτομο, το άλλο μάλλον πυροβολήθηκε. Το πουλί που 

απομένει εμφανίζεται σε διάφορες τοποθεσίες . Για ένα 

χρόνο περίπου δεν είχε εμφανιστεί καθόλου, μέχρι την 

άνοιξη του 1993 όταν εντοπίστηκε ξανά στα βράχια της Σάπκας, δείχνοντας έτσι 

αξιοσημείωτη αφοσίωση στην περιοχή της φωλιάς του. 

     Από τα 3-4 ζευγάρια Θαλασσαετών που απομένουν στην Ελλάδα, ένα είχε τη φωλιά 

του σε ένα μεγάλο δέντρο στο δάσος της Δαδιάς. Δυστυχώς το ζευγάρι δεν αναπαράχθηκε 

το 1989 ούτε το 1990. Το 1991 η φωλιά εγκαταλείφθηκε και η καινούρια εντοπίστηκε ένα 

χρόνο αργότερα σε μια απόμερη, μακρινή τοποθεσία όταν και διαπιστώθηκε ότι το 

ζευγάρι μεγάλωσε με επιτυχία ένα μικρό. Το 1993 η φωλιά λειτούργησε αρχικά αλλά τα 

πουλιά την εγκατέλειψαν για άγνωστό λόγο. Νεαροί Θαλασσαετοί από άλλες χώρες 

εμφανίζονται σχεδόν κάθε χειμώνα και συχνά επισκέπτονται την ταΐστρα.  

     Ένα από τα τελευταία στην Ελλάδα ζευγάρια 

Βασιλαετών αναπαραγόταν στους δασωμένους 

λόφους πάνω από τη Λύρα. Τα πουλιά εγκατέλειψαν 

τη φωλιά τους το 1991 και δυστυχώς από τότε δεν 

έχουν βρεθεί ίχνη νέας φωλιάς. Μόνο ένα από τα δύο 

ενήλικα έχει παρατηρηθεί μερικές φορές. Μετά την 

εξαφάνιση, λίγο νωρίτερα, ενός άλλου ζευγαριού στο 

φαράγγι του Άβαντα πρέπει να θεωρείται πιθανό ότι 

ο Βασιλαετός δεν αναπαράγεται πλέον στη χώρα μας. 

Νεαρά πουλιά από βόρειες χώρες ξεχειμωνιάζουν 

πάντως κάθε χρόνο εκεί και εμφανίζονται στην 

ταΐστρα ψάχνοντας για τροφή. Την άνοιξη και το 

καλοκαίρι του 1993 δύο νεαρά άτομα 

παρατηρήθηκαν επανειλημμένα στην περιοχή, 

ενδεχομένως απόγονοι του ζευγαριού της Λύρας. 

     Τέσσερα ή πέντε ζευγάρια Χρυσαετών καταλαμβάνουν επικράτειες μέσα και γύρω 

στην προστατευόμενη περιοχή. Ο πληθυσμός τους είναι σταθερός και έχει φτάσει στο 

όριο κορεσμού - όπως αυτό καθορίζεται από τις ανάγκες κάθε ζευγαριού σε ζωτικό χώρο 

και από την υπάρχουσα τροφή. Μια και οι χελώνες αποτελούν κύριο μέρος της λείας τους, 
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τόσο υψηλή πυκνότητα φωλιάσματος υποδηλώνει την παρουσία μεγάλων, υγιών 

πληθυσμών από χελώνες στην περιοχή. Συχνά βλέπει κανείς Χρυσαετούς να πιάνουν 

χελώνες και να τις πετούν από ψηλά στα βράχια για να σπάσουν το καύκαλό τους, 

ιδιαίτερα όταν ανατρέφουν τα μικρά τους. 

    Στην περιοχή ζουν ακόμα οι μεγαλύτεροι δυνατοί 

αριθμοί και για άλλα είδη όπως οι Κραυγαετοί με 20 

περίπου ζευγάρια., οι Σταυραετοί με 13- 16 ζευγάρια. 

Τόσο δυναμικοί αναπαραγόμενοι πληθυσμοί δείχνουν 

αφθονία ευνοϊκών θέσεων φωλιάσματος και – το πιο 

σημαντικό - αφθονία τροφής, που και για τα τρία είδη 

αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από ερπετά. Στην Ελλάδα 

ζει περίπου ο μισός πληθυσμός της Ευρώπης σε 

Αετογερακίνες με πάνω από 60 ζευγάρια.. Τα υπόλοιπα 

αναπαράγονται στη γειτονική Βουλγαρία και την πρώην 

Γιουγκοσλα-βία.. Περίπου 12 ζευγάρια φωλιάζουν στους 

λόφους και τα χαμηλά εδάφη της περιφερειακής ζώνης .  

     Άλλα είδη αρπακτικών που φωλιάζουν εκεί και έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα είναι ο 

Χρυσογέρακας με ένα ζευγάρι που φωλιάζει τακτικά σε έναν απρόσιτο βράχο, ο 

Πετρίτης με 1-2 ζευγάρια, τα Διπλοσάϊνα, τα Ξεφτέρια ,τα Βροχοκιρκίνεζα, οι 

Δενδρογέρακες και τα Σαϊνια . 

     Συχνοί χειμωνιάτικοι επισκέπτες είναι οι Στικταετοί ενώ πιο σπάνιες είναι οι 

Αρκτικογερακίνες ιδιαίτερα στις βαρυχειμωνιές. Μεμονωμένοι Στεππαετοί 

εμφανίζονται σχεδόν κάθε χρόνο στην ταΐστρα. 

     Οι Ψαραετοί είναι σπανιότεροι επισκέπτες που 

περνούν κατά τη μετανάστευση ή μερικές φορές 

ξεχειμωνιάζουν. Είναι πιθανόν ότι αφού ψαρέψουν 

στο Δέλτα έρχονται για να κουρνιάσουν στο δάσος.  

    Μπούφοι φωλιάζουν σε βραχώδεις πλαγιές λό-

φων με περίπου 5 ζευγάρια μέσα στην προστα-

τευόμενη ζώνη και μερικά ακόμα στην ευρύτερη 

περιοχή. Γκιώνηδες, Κουκουβάγιες, Χουχου-

ριστές και Νανόμπουφοι φωλιάζουν σε πολλά μέρη 

με υγιείς πληθυσμούς ενώ σε λίγα σημεία φωλιάζει 

και η Πεπλόγλαυκα . 

 

                                            

 

 

 



 34 

ΟΟΟΙΙΙ   ΓΓΓΥΥΥΠΠΠΕΕΕΣΣΣ   
 

          Αυτό που κάνει το δάσος της Δαδιάς ξεχωριστό είναι τα αρπακτικά του. Η Προστα-

τευόμενη Περιοχή είναι το μοναδικό δάσος σε όλη την Ευρώπη που συνυπάρχουν και οι 

τέσσερις ευρωπαϊκοί γύπες. Από τους τέσσερις γύπες που υπάρχουν στην Ευρώπη, ο 

μαυρόγυπας, το όρνιο και ο ασπροπάρης αναπαράγονται σ' αυτό το δάσος. Ο γυπαετός, το 

τεταρτο είδος, επισκέπτεται μερικές φορές την περιοχή. 

 

         Τρέφονται μόνο με νεκρά ζώα γύρω από τα οποία συγκεντρώνονται όλοι μαζί. Kάθε 

είδος γύπα τρέφεται με διαφορετικά τμήματα του πτώματος. Πρόκειται για μια βιολογική 

εξέλιξη που μειώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. 

 

       Ο  Μαυρόγυπας  με το δυνατό του ράμφος σκίζει το δέρμα του ψοφιμιού και τρώει 

τα πιό σκληρά μέρη της σάρκας. Το Όρνιο με το μακρύ λαιμό του, παίρνει τα μαλακά 

μέρη και τα εντόσθια βάζοντας το κεφάλι του μέσα στο πτώμα. Για να μη λερώνεται από 

τα αίματα, ο λαιμός του καλύπτεται με μικρά πούπουλα. Ο Ασπροπάρης με το λεπτό του 

ράμφος καθαρίζει τα υπολείμματα και τέλος ο Γυπαετός τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά 

με τα κόκαλα του πτώματος που πετά από ψηλά για να σπάσουν. Και οι τέσσερις γύπες 

μπορούν να εξαφανίσουν ένα νεκρό ζώο, καθαρίζοντας έτσι τη φύση από τα ψοφίμια που 

αποτελούν εστίες μόλυνσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μαυρόγυπες τη στιγμή που τρέφονται. Η τροφοδοσία τους με ζώα που πεθαίνουν στο νομό Έβρου, 

σε προστατευόμενη θέση, όπως είναι η ταΐστρα, ευνόησε άμεσα τον πληθυσμό τους 

 

 

http://alex.eled.duth.gr/dadia/arpaktika/#Mauraetos
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ΟΟΟ      ΑΑΑΣΣΣΠΠΠΡΡΡΟΟΟΠΠΠΑΑΑΡΡΡΗΗΗΣΣΣ   

        Ο Ασπροπάρης είναι ο πιο μικρόσωμος 

γύπας της Ευρώπης και ο μόνος που μετανα-

στεύει κανονικά στο Νότιο Ημισφαίριο για 

ξεχειμώνιασμα. Ο χρωματισμός του ενήλικου 

είναι ασπρόμαυρος (στις φτερούγες), άσπρος στο 

σώμα και την ουρά με κίτρινη την επιδερμίδα του 

λαιμού και του κεφαλιού, τραχηλιά "μαλλιαρή" 

και το χαρακτηριστικό του ράμφος είναι πολύ 

στενόμακρο, που βεβαίως γίνεται γαμψό στην 

άκρη. Οι ανοιχτές φτερούγες του έχουν μεγάλο 

συγκριτικά άνοιγμα και είναι κάτασπρες, με 

κατάμαυρα τα πτητικά φτερά. Ο χρωματισμός 

του νεαρού πουλιού είναι σκούρος καφέ αρχικά 

με το πρόσωπο γαλαζωπό. 

     Παρόλο που οι Ασπροπάρηδες μπορούν να ταξιδέψουν άνετα πάνω από τη θάλασσα 

και να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις μεσοπέλαγα χτυπώντας συνεχώς τις φτερούγες, 

εντούτοις η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών πουλιών χρησιμοποιούν τους παραδοσιακούς 

αεροδιάδρομους μετανάστευσης με την χρήση των ανοδικών ρευμάτων. Τυπικά, ο γύπας 

αυτός τρέφεται με πτώματα μικρόσωμων ζώων, π.χ. αρουραίων, σκίουρων, χερσαίων 

χελωνών, φρύνων και φιδιών (που συχνά βρίσκει πατημένα σε εξοχικούς δρόμους), ενώ 

δεν περιφρονεί τα πεταμένα άχρηστα κρέατα, τα κόπρανα ζώων και ανθρώπων, διάφορα 

σκουπίδια αλλά και μερικά έντομα.  

      Όπως συμβαίνει και με τους άλλους τρεις γύπες, ο Ασπροπάρης έχει υποστεί μεγάλη 

αριθμητική μείωση στην Ευρώπη, ιδιαίτερα κατά τον 20ο αιώνα και αυτή η αρνητική του 

πορεία συνεχίζεται ακόμη. Στην Ελλάδα ο Ασπροπάρης έχει μια μάλλον πλατειά 

κατανομή και θεωρείται ως τοπικά αρκετά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης και διαβάτης 

κατά τη μετανάστευση. Σήμερα, η ζώνη αναπαραγωγής των Ασπροπάρηδων εκτείνεται σε 

ασυνέχειες στην κεντρική και στη βόρεια ηπειρωτική χώρα και είναι πιο κοινό είδος στο 

βορρά, έχοντας στη Στερεά Ελλάδα λίγα μόνο ζευγάρια.  

      Ο Ασπροπάρης σήμερα προστατεύεται στις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες (και στην 

Ελλάδα). Το γεγονός αυτό όμως δεν αποτρέπει 

προφανώς την καταδίωξή του που συνεχίζεται 

ακόμη και σήμερα. Η μείωση της τροφής αυτού 

του γύπα, που αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει 

αντισταθμιστεί σε κάποιο βαθμό με την 

προμήθεια τροφής μέσω ειδικών προγραμμάτων 

που εκπονούνται, όπως συμβαίνει στο περίφημο 

δάσος της Δαδιάς.  
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.           ΤΤΤΑΑΑ   ΟΟΟΡΡΡΝΝΝΙΙΙΑΑΑ                                 .                                                                                                                            
.      Το όρνιο είναι ένα από τα 4 είδη γυπών που υπάρχουν 

στην Ελλάδα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πουλιά που 

μπορεί κανείς να δει να πετάνε στην Ευρώπη, με άνοιγμα 

φτερών που ξεπερνά τα 2,50 μέτρα, αλλά είναι ο τρίτος 

γύπας κατά σειρά μεγέθους. Οι υπόλοιποι είναι Ο Γυπαετός, 

ο Μαυρόγυπας και τέλος, ο μικρότερος απ' όλους, ο 

Ασπροπάρης. Τα τέσσερα αυτά είδη μαζί, είναι οι 

σκουπιδιάρηδες των βουνών μας.  

      Το κάθε είδος έχει διαφορετική γνώμη για το ποιος είναι 

ο καλύτερος μεζές από το ψοφίμι, με αποτέλεσμα --σε ένα 

υγιές οικοσύστημα-- κάθε νεκρό ζώο να εξαφανίζεται πριν 

αρχίσει να σαπίζει και αποτελέσει πιθανή εστία μόλυνσης 

και διασποράς ασθενειών. Οι γύπες φωλιάζουν συνήθως σε 

σπηλιές ή προεξοχές στα τοιχώματα φαραγγιών και 

προτιμούν να ζουν σε ομάδες. Κάθε πρωί, εκμεταλλεύονται τα θερμά ανοδικά ρεύματα 

και απλώνονται για να επιτηρήσουν τεράστιες εκτάσεις. Μόλις ένας από αυτούς ή ακόμη 

κι ένα άλλο πουλί (όπως για παράδειγμά ένας κόρακας) εντοπίσει κάτι ενδιαφέρον...το νέο 

( εφόσον από ψηλά παρατηρούν ο ένας τον άλλον) εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλη την 

αποικία...κι ακολουθεί ένα γεύμα με καυγάδες κι αψιμαχίες, όπου ο ισχυρότερος είναι 

πάντα ο πιο πεινασμένος... που μόλις αρχίσει να χορταίνει...εκτοπίζεται από τον επόμενο 

πιο πεινασμένο.  

    Πολλοί επισκέπτες στο ΕΚΠΑΖ που βλέπουν όρνια για πρώτη φορά έχουν ρωτήσει: 

"Μα, καλά, υπάρχουν στην Ελλάδα τέτοια πουλιά;" Πράγματι, ή όψη τους θυμίζει (στον 

άνθρωπο των πόλεων), ντοκιμαντέρ γυρισμένο στην Αφρικάνικη σαβάνα, όπου συγγενείς 

των δικών μας όρνιων εξαφανίζουν ομαδικά νεκρές αντιλόπες και ζέβρες. Η τηλεόραση, 

μας έχει μάθει, ως ένα σημείο, να πιστεύουμε πως οτιδήποτε μοιάζει "εξωτικό" και είναι 

εντυπωσιακό βρίσκεται κάπου μακριά μας... όμως αυτό δεν είναι πάντα αληθές. Ή μήπως 

τείνει να γίνει μία νέα πραγματικότητα; 

      Tο Όρνιο, που μέχρι πριν από 15 χρόνια ήταν 

αρκετά κοινό έχει μειωθεί δραματικά κι έχει 

εξαφανιστεί από πολλές περιοχές...Η ίδια 

κατάσταση υφίσταται και στις υπόλοιπες χώρες 

των Βαλκανίων, ενώ από την Κεντρική Ευρώπη 

έχουν εξαφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Τα 

πουλιά: Δηλητηριάζονται, αποτελούν εύκολους 

στόχους, παθαίνουν ατυχήματα από τα οποία τα 

περισσότερα αφορούν ηλεκτροφόρα καλώδια κι 

επιπλέον δεν βρίσκουν πια τροφή...εφόσον η 

φυσική τους τροφή -Ελάφια, Ζαρκάδια, Αγριόγιδα, άγρια οπληφόρα- έχει μειωθεί στο 

ελάχιστο εδώ και χρόνια και από την άλλη η νομαδική κτηνοτροφία, από την οποία 

εξαρτήθηκαν, σβήνει προς όφελος της εντατικής σταυλισμένης παραγωγής κρέατος.  
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ΟΟΟ   ΜΜΜΑΑΑΥΥΥΡΡΡΟΟΟΓΓΓΥΥΥΠΠΠΑΑΑΣΣΣ   

        Ο τεράστιος αυτός ανεμοπόρος είναι το μεγαλύτερο 

είδος γύπα της Ευρασίας και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο 

είδος αρπακτικού πουλιού. Θα μπορούσε δίκαια να χαρα-

κτηριστεί ως ο "κόνδορας των Βαλκανίων", τόσο λόγω του 

παραπλήσιου σχεδόν μεγέθους, όσο και λόγω σπανιότητας 

στην περιοχή. Το βάρος του μπορεί να φτάσει τα 10-12 κιλά 

και το άνοιγμα των φτερών του πλησιάζει τα 3 μέτρα. 

     Ο Μαυρόγυπας εύκολα ξεχωρίζει σε πτήση από το 

Όρνιο, βασικά απ' τον ομοιόμορφα σκούρο χρωματισμό του 

και από τις φαρδιές φτερούγες του. Ο Μαυρόγυπας δεν είναι 

μεταναστευτικό είδος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

περιπλανιέται σε μεγάλες αποστάσεις από την περιοχή της 

αναπαραγωγής. Τη φωλιά τη φτιάχνει κατά προτίμηση σε 

κορφές δένδρων . Ο γύπας αυτός αναπαράγεται για πρώτη 

φορά σε ηλικία 5-6 ετών, οπότε ολοκληρώνεται ταυτόχρονα 

και ο σχηματισμός του ενήλικου πτερώματος. Τα ζευγάρια εφόσον σχηματιστούν, 

διατηρούνται για μια ολόκληρη ζωή (60-70 χρόνια). Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με 

ψοφίμια, ενώ καμιά φορά συλλαμβάνει και κάποιο αργό ή άρρωστο ζώο, εφόσον βέβαια 

δεν υπάρχουν νεκρά. 

       Ο γύπας αυτός θεωρείται ένα από τα πλέον απειλούμενα 

αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης. Οι ανάγκες του δεν 

καλύπτονται πλέον εύκολα, αφού η διαθεσιμότητα της τροφής 

έχει πλέον γίνει προβληματική εξαιτίας των βελτιωμένων 

συνθηκών υγιεινής της σύγχρονης κτηνοτροφίας, αλλά και της 

μείωσης των αριθμών των προβάτων. Αυτοί είναι δύο βασικοί 

λόγοι μείωσης των παρατημένων πτωμάτων απ' τα οποία ο 

Μαυρόγυπας εξαρτάται. Επιπλέον, που και που πυροβολούνται 

Μαυρόγυπες, ενώ πανωλεθρία έχει προκαλέσει και η 

δηλητηρίαση με στρυχνίνη από δηλητηριασμένα δολώματα. 

       Σημαντική απειλή για τον Μαυρόγυπα (και όχι μόνο), 

είναι η καταστροφή των βιοτόπων του και η αλλαγή χρήσης 

της γης. Κάποτε ο γύπας αυτός ήταν εξαπλωμένος και αρκετά 

πολυάριθμος, σε όλη την Ελλάδα. Εδώ και 20 χρόνια ο Μαυρόγυπας από ολόκληρη την 

ανατολική Ευρώπη επιβιώνει ουσιαστικά μόνο στο Δάσος της Δαδιάς του Νομού 'Έβρου. 

       Στις αρχές του '90 ο αριθμός υπολογιζόταν σε 10-14 ζευγάρια. Όμως, με ένα 

επιτυχημένο πρόγραμμα υποστήριξης και προστασίας στη Δαδιά (δημιουργία καταφυγίου 

και ταΐστρας για αρπακτικά πουλιά, κλπ.) ο πληθυσμός της περιοχής έχει σχεδόν 

διπλασιαστεί στα τελευταία 10-15 χρόνια, με τάση για παραπέρα αύξηση (σήμερα ο 

αριθμός ίσως έχει ξεπεράσει τα 120 πουλιά). 
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ΓΓΓΥΥΥΠΠΠΑΑΑΕΕΕΤΤΤΟΟΟΣΣΣ   
       Ο Γυπαετός είναι ένα από τα σπανιότερα 

αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης που φιλοξενεί η 

χώρα μας. Είναι ένα είδος γύπα με μία μεγάλη 

ρομβοειδή ουρά, δυναμικό πέταγμα, σχετικά γρή-

γορο, γεμάτο από ελιγμούς που πιο πολύ θυμίζουν 

ένα μεγάλο γεράκι, παρά ένα πουλί με άνοιγμα 

φτερών που φτάνει τα  2,80 μέτρα και βάρος 5-7 

κιλά. Ζει αποκλειστικά σε ημιορεινά και ορεινά 

οικοσυστήματα.  

        Συναντάται στην οροσειρά των Πυρηναίων 

,στο νησί της Κορσικής και τα Βαλκάνια, ενώ στις Άλπεις το είδος έχει επανεισαχθεί τα 

τελευταία χρόνια . Στην Ελλάδα ελάχιστα άτομα απαντώνται στην Στερεά Ελλάδα, στη 

Μακεδονία και στην Θράκη ενώ ο κύριος όγκος του πληθυσμού βρίσκεται στην Κρήτη 

(9-10 ζευγάρια). Ο πληθυσμός της Κρήτης αποτελεί το μοναδικό βιώσιμο πληθυσμό στην 

Ελλάδα και τα Βαλκάνια, αλλά και το μεγαλύτερο νησιωτικό πληθυσμό του είδους στην 

Ευρώπη και τον κόσμο.  

      Ο Γυπαετός είναι το μοναδικό πλάσμα στον κόσμο που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά 

(70-90%) με κόκαλα. Στην Κρήτη οι βοσκοί δικαίως το έχουν ονομάσει Κοκαλά, καθώς 

γνωρίζουν τη συνήθειά του να σπάει τα μεγαλύτερα κόκαλα σε βραχώδεις πλαγιές τις 

"σπάστρες", με μία χαρακτηριστική τεχνική. Τα πετάει από μεγάλο ύψος σε βραχώδεις 

απότομες πλαγιές, ακολουθώντας τα από πίσω με μία σπειροειδή κάθοδο, διαδικασία την 

οποία επαναλαμβάνει ώσπου τελικά να σπάσουν τα κόκαλα.  

     Ο αρσενικός και ο θηλυκός Γυπαετός  ζευγαρώνουν για μια ζωή πετώντας πλάι-πλάι, 

κυνηγώντας ο ένας τον άλλο, ακροβατώντας με πλεγμένα τα νύχια τους και βουτώντας 

στο κενό. Φωλιάζουν μέσα σε μικρές σπηλιές ή σε προφυλαγμένες προεξοχές ψηλών 

ορθοπλαγιών. Συνήθως χτίζουν δύο και τρεις μεγάλες φωλιές ενώ γεννούν σε μία από 

αυτές ένα με δύο αυγά μέσα στο καταχείμωνο Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Η εκκόλαψη των 

αυγών, που γίνεται και από τους δύο γονείς διαρκεί κάτι λιγότερο από δύο μήνες. Τελικά 

τον Ιούνιο πετάει από τη φωλιά, σχεδόν πάντα, ένα μόνο μικρό με σκούρο καφέ κεφάλι 

και ουρά. 

      Απειλείται κυρίως από την έλλειψη τροφής, τα δηλητηριασμένα δολώματα που 

τοποθετούνται για την εξολόθρευση λύκων, αλεπούδων, τσακαλιών και κορακοειδών, την 

καταστροφή των οικοτόπων του και την παράνομη φόνευση. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα, 

σημαντικότερες αιτίες για τη μείωση του είδους αποτέλεσαν η εγκατάλειψη της 

παραδοσιακής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια της τροφής, η χρήση 

δηλητηρίων για την εξολόθρευση σαρκοφάγων θηλαστικών και η καταστροφή ή η 

συρρίκνωση των βιοτόπων του που αποδόθηκαν σε άλλες χρήσεις όπως λατομεία, 

χιονοδρομικά κέντρα και ξενοδοχεία.  

     Tο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 

υλοποιούν πρόγραμμα με θέμα τη «Διατή-

ρηση Προστασία του Γυπαετού στην 

Ελλάδα».  
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ΑΑΑΛΛΛΛΛΛΑΑΑ   ΠΠΠΤΤΤΗΗΗΝΝΝΑΑΑ   

     Εκτός από τα αρπακτικά, στην περιοχή 

συναντώνται και άλλα πουλιά μεγάλης σημασίας 

για τη χώρα μας. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός 

Μαυροπελαργών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 50-8- 

ζευγάρια, τα περισσότερα από τα οποία ζουν στην 

Μακεδονία και Θράκη. Περίπου 12 απ’ αυτά 

φωλιάζουν μέσα και γύρω από το προστατευόμενο 

δάσος, ενώ αρκετά ακόμα στην ευρύτερη περιοχή 

του Έβρου. Αντίθετα από τα λευκά ξαδέλφια τους 

είναι δειλά πουλιά και φτιάχνουν τις φωλιές τους 

βαθιά μέσα στο δάσος, συνήθως σε απότομες 

πλαγιές πάνω από ρεματάκια.  

   Το καλοκαίρι βλέπει κανείς συχνά οικογένειες 

Μαυροπελαργών να ψαρεύουν στις ρηχές λιμνούλες κατά μήκος των ποταμών που 

εξακολουθούν να έχουν νερό. Ενδιαφέρουσα ήταν η παρατήρηση των φυλάκων στο 

Μαγγάζι μιας ομάδας 5 Μαυροπελαργών στις 10 Ιανουαρίου 1992. Μια και είναι 

αποδημητικό είδος που φεύγει το Σεπτέμβριο, το ότι ήταν ακόμα εκεί τόσο αργά πιθανώς να 

σημαίνει πως δεν φεύγουν όλα τα άτομα από τις περιοχές που αναπαράγονται, παρά μόνο 

όταν αναγκαστούν από τις καιρικές συνθήκες. 

   Ο Αμμοπετρόκλης φωλιάζει στην Ευρώπη μόνο στη Θράκη που αποτελεί και το 

δυτικότερο όριο της ζώνης εξάπλωσής του. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός υπολογίζεται σε 

50 περίπου ζευγάρια. Ο Παρδαλοκεφαλάς είναι 

ένα ακόμα σπάνιο για την Ευρώπη είδος που 

μεταναστεύει για αναπαραγωγή μόνο στην 

Ελλάδα, κυρίως στη Θράκη. Και τα δύο αυτά είδη 

φωλιάζουν σε κατάλληλα ενδιαιτήματα σε όλη την 

περιοχή. Αυτό είναι το μόνο μέρος της 

ηπειρωτικής Ελλάδας που συναντά κανείς το 

Θρακιώτικο υποείδος της Νησοπέρδικας αλλά σε 

περιορισμένους αριθμούς λόγω της εντατικής 

θήρας. 

    Η κοιλάδα του Έβρου είναι σημαντική μεταναστευτική οδός για Ροδοπελεκάνους 

Γερανούς και μερικά είδη γλάρων. Μεγάλα κοπάδια αυτών των ειδών περνούν την άνοιξη 

και το φθινόπωρο, συνήθως πάνω από τον ποταμό Έβρο αλλά και πολλές φορές πάνω από 

την ανατολική πλευρά της προστατευόμενης περιοχής. 

     Πολλά άλλα είδη πουλιών, ενδημικά ή αποδημητικά, ενώ είναι σχετικά κοινά στην 

Ελλάδα, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για ξένους επισκέπτες, ιδίως αυτούς από τη 

Δ. Ευρώπη. 

   



 40 

ΘΘΘΗΗΗΛΛΛΑΑΑΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   

       Όπως θα περίμενε κανείς από τη συγκλονιστική 

ποικιλία των πτηνών και των ερπετών η πλούσια αυτή 

περιοχή συντηρεί και πληθώρα ειδών θηλαστικών, 

πολλά από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση στο 

μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.  

      Τα μεγάλα σαρκοβόρα και τα παραδοσιακά 

θηράματα υπάρχουν δυστυχώς, ακόμα και εκεί, σε 

μικρούς αριθμούς λόγω της ανθρώπινης πίεσης και της 

έντονης θήρας. Οι Αρκούδες σπάνια εμφανίζονται πια, 

κυρίως στα μεγάλα υψόμετρα των βουνών της Σάπκας 

τους πολύ κρύους χειμώνες. Την άνοιξη του 1993 μια 

Αρκούδα προκάλεσε μικρές ζημιές σε μελίσσια που 

βρίσκονταν σε πολύ χαμηλά μέρη, κοντά στην Λευκίμμη, προξενώντας για μερικές μέρες 

πανικό στους κατοίκους των γύρω χωριών. 

      Τα τσακάλια έχουν εξαφανιστεί από τους λόφους 

και τα δάση λόγω καταστροφής των ενδιαιτημάτων 

τους, συστηματικής θήρας αλλά κυρίως από την 

αλόγιστη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ένας 

μικρός και μειούμενος πληθυσμός Τσακαλιών εξα-

κολουθεί να ζει στα λιγότερο προσπελάσιμα σημεία 

του Δέλτα του Έβρου. 

    Λύκοι υπάρχουν στα περισσότερα βουνά και θεωρούνται μάλλον ολιγάριθμοι. Παρ’ 

όλα αυτά μεμονωμένα άτομα έχουν παρατηρηθεί δύο φορές κοντά στην ταΐστρα, οι δε 

κάτοικοι της περιοχής μου ανέφεραν γύρω στα 10 

περιστατικά όταν ζώα από τα κοπάδια τους σκοτώθηκαν 

από λύκους, τους χειμώνες του 1989, 1990, 1991 και 1992. 

Τα πολλά υπολείμματα τροφής, τα ίχνη που αφήνουν κατά 

μήκος ποταμιών και ρυακιών της περιοχής και αρκετές 

μαρτυρίες κατοίκων ότι κάπου – κάπου βλέπουν Βίδρες 

μας κάνουν να πιστεύουμε πως είναι αρκετά κοινές αλλά 

πολύ δύσκολες να εντοπιστούν,  

     Στην περιοχή υπάρχουν ακόμα αρκετές Αλεπούδες και 

Πετροκούναβα καθώς και Ασβοί, Αγριόγατες, Νυφίτσες 

και τα πιο σπάνια Παρδαλοκούναβα . Παλαιότερα 

πιστεύαμε πως δεν υπήρχαν εκεί Δενδροκούναβα κάποιες 

όμως πρόσφατες παρατηρήσεις δείχνουν ότι πιθανώς να 

ενδημεί ένας μικρός πληθυσμός.  



 41 

    Οι Λαγοί  είναι σχετικά σπάνιοι και λόγω 

αλλαγών στο ενδιαίτημά τους αλλά και λόγω της 

έντονης πίεσης από τους κυνηγούς. Το ίδιο ισχύει 

και για τα Ζαρκάδια παρά την ύπαρξη ιδανικών 

συνθηκών και ενδιαιτημάτων και παρά το γεγονός 

ότι το κυνήγι τους απαγορεύεται. Δυστυχώς η 

λαθροθηρία δεν έχει σταματήσει, ιδίως για τους 

Λαγούς που τους κυνηγούν παράνομα με φώτα τη 

νύχτα, ‘τεχνική’ που διευκολύνει η συνεχής 

διάνοιξη νέων αγροτικών και δασικών δρόμων. 

   Τα Αγριογούρουνα προσελκύουν επίσης τους 

κυνηγούς αλλά οι πληθυσμοί τους είναι σταθεροί, 

αρκετά μεγάλοι μάλιστα σε μερικά σημεία, όπως στα εκτεταμένα δάση Οξιάς στα βουνά, 

όπου μπορεί κανείς εύκολα να βρει τις πατημασιές τους, τις κυλίστρες τους σε μέρη με 

λάσπη, τα ίχνη ξυσίματος σε κορμούς και τα κατασκαμμένα 

σημεία που έχουν τραφεί. 

     Σε κατάλληλα ενδιαιτήματα ζουν Σκίουροι, Σκα-

ντζόχοιροι Τυφλοπόντικες και αρκετά είδη τρωκτικών όπως 

Αρουραίοι της Μεσογείου, Δασοποντικοί, Κρικο-

ποντικοί, Δενδρομυωξοί και Δασομυωξοί.  

   Οι Λαγόγυροι ενδημούν στη ΒΑ. Ελλάδα, σε μικρές ή 

μεγαλύτερες αποικίες, με δύο μόνο περιοχές κατανομής, την 

ευρύτερη κοιλάδα του ποταμού Αξιού και την κοιλάδα του 

Έβρου. Προτιμούν ξερικά χορτολίβαδα, βοσκοτόπια, τα 

πρανή δρόμων, αναχώματα και τα όρια καλλιεργημένων 

χωραφιών και δεν συναντώνται στο προστατευόμενο δάσος 

και τους λόφους. Αρκετές μικρές αποικίες υπάρχουν στην 

περιφερειακή ζώνη στις άκρες χωραφιών και μερικές μεγαλύτερες γύρω από το Δέλτα. 

Αποτελούν πολύ σημαντική λεία για τις Αετογερακίνες, τους Βασιλαετούς, τις Γερακίνες 

και σε μικρότερο βαθμό για άλλα αρπακτικά. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι αριθμοί 

τους μειώνονται κυρίως λόγω της εντατικοποίησης και επέκτασης των καλλιεργειών που 

έχουν σαν αποτέλεσμα την καταγραφή μεγάλων 

εκτάσεων των βιοτόπων τους. 

    Ένα σημαντικό γεγονός που τονίζει καθαρά τους 

κινδύνους που εξακολουθούν να απειλούν την άγρια 

ζωή παρά την καθιέρωση προστασίας ήταν η κατα-

στροφή μιας μεγάλης αποικίας Λαγόγυρων στις όχθες 

του Μαύρου Ρέματος κοντά στη Λύρα, μέσα στην 

περιφερειακή ζώνη, τον χειμώνα του 1991-92 κατά τις 

αμμοληψίες για τη διαπλάτυνση του δρόμου Αλε-

ξανδρούπολης – Σουφλίου. 
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ΕΕΕΡΡΡΠΠΠΕΕΕΤΤΤΑΑΑ   

   Ο νομός Έβρου είναι κατά πάσα 

πιθανότητα η πλουσιότερη περιοχή της Ευρώπης σε 

ερπετά και αμφίβια με τον καταπληκτικό συνολικό 

αριθμό των 40 ειδών που ζουν εκεί. Στην 

εκτεταμένη μελέτη της περιοχής το 1983 και 1984 

οι Helmer και Scholte κατέγραψαν 39 είδη που 

περιλαμβάνουν: ένα είδος σαλαμάνδρας, δύο είδη 

τριτώνων, 9 είδη βατράχων και φρύνων, δύο είδη 

χελωνών, δύο είδη νεροχελωνών, 11 είδη σαυρών 

και 12 είδη φιδιών.  

   Ο βάτραχος Bombina bombina και η Λιβαδόσαυρα 
δεν εμφανίζονται πουθενά αλλού στην Ελλάδα, η 

δεύτερη μάλιστα έχει καταγραφεί σε μια μικρή μόνο 

περιοχή σε μεγάλο υψόμετρο πάνω από τις Τρεις 

Βρύσες. . Η Οθωμανική οχιά έχει καταγραφεί σε ένα 

μόνο σημείο στην Ευρώπη δυτικά της 

Κωνσταντινούπολης μέχρι τη μελέτη των Helmer και 

Scholte.Οι πληθυσμιακές πυκνότητες για αρκετά είδη 

αποδείχθηκαν μεγαλύτερες απ’ ότι αναμενόταν, που 

σημαίνει ότι τα ερπετά και τα αμφίβια καταλαμβάνουν 

μια θέση-κλειδί στο οικοσύστημα.  

    Η εκπληκτικής ομορφιάς κιτρινόμαυρη Σαλα-

μάνδρα βρίσκεται κυρίως κοντά σε αργά ρυάκια στα ψηλότερα βουνά. Τα έντονά της 

χρώματα και οι δηλητηριώδεις εκκρίσεις από επιδερμικούς αδένες την προστατεύουν από 

τους εχθρούς της. 

       Οι χελώνες είναι ίσως τα πιο γνωστά και μάλλον τα πιο απειλούμενα ερπετά. Εδώ και 

αρκετά χρόνια οι άγριοι πληθυσμοί γύρω στη Μεσόγειο μειώνονται γιατί συλλαμβάνονται 

για να πουληθούν σαν κατοικίδια ζώα, καμιά φορά και για 

τη σούπα που γίνεται απ’ αυτές, αλλά και λόγω 

καταστροφής των βιοτόπων τους. Τα δύο είδη που ζουν 

στην περιοχή της Δαδιάς, η Testudo graeca και η 

Testudo hermanni μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά που τις διακρίνουν είναι η πλάκα πάνω 

από την ουρά, μονή για την πρώτη και χωρισμένη στα δύο 

για τη δεύτερη, και οι φολίδες που καλύπτουν το άνω 

μέρος των πίσω ποδιών – που είναι μικρότερες με μια 

υπερυψωμένη σαν σπιρούνι σε κάθε πλευρά για την 

πρώτη. Οι Testudo hermanni συναντώνται περισσότερο 

στα χαμηλότερα εδάφη και σε περιοχές με μικρής έκτασης 

καλλιέργειες ενώ απουσιάζουν σχεδόν τελείως από πυκνά 

δασωμένα μέρη και τα μεγάλα υψόμετρα.  
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   Η πληθυσμιακή τους πυκνότητα βρέθηκε εξαιρετικά υψηλή για 

Μεσογειακή χώρα Αντίθετα οι Testudo graeca συναντώνται 

στους λόφους και στα βουνά, αποφεύγουν όμως και αυτές τα 

πυκνά μέρη και το συνηθέστερό τους ενδιαίτημα είναι το αραιό 

πευκοδάσος.  

    Επειδή πιάνονται εύκολα, οι χελώνες είναι αγαπημένη λεία 

πολλών σαρκοβόρων, πουλιών αλλά και θηλαστικών. Τα αυγά 

τους παρέχουν θρεπτική τροφή για τις Αλεπούδες, τα 

Πετροκούναβα και τους Ασβούς όταν τη χρειάζονται περισ-

σότερο γιατί μεγαλώνουν τα μικρά τους. Οι ενήλικες χελώνες 

είναι μια από τις κύριες τροφές των Χρυσαετών, καλύπτοντας το 

90% της δίαιτάς τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχει 

υπολογιστεί ότι ένας νεαρός Χρυσαετός από τη στιγμή της 

εκκόλαψης μέχρι να φύγει από τη φωλιά του καταναλώνει 90 – 

110 χελώνες. Οι Βασιλαετοί και οι Μαυρόγυπες τρώνε κι αυτοί κάπου- κάπου χελώνες 

όπως οι Ασπροπάρηδες που προτιμούν τα νεαρά άτομα ώστε να μπορούν με το λεπτό 

αλλά όχι πολύ δυνατό ράμφος τους να βγάλουν το κρέας από το μαλακό κέλυφος. 

      Και τα δύο είδη, πιο πολύ όμως οι Testudo 

hermanni, αποτελούνται από τις αλλαγές στο 

ενδιαίτημά τους αλλά και από την πύκνωση του δάσους 

που αυξάνει τον κίνδυνο καταστροφής των φωλιών 

τους από αρπακτικά. Ακόμα το παράνομο εμπόριο 

χελωνών αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, ιδιαίτερα μετά τη 

μείωση των άγριων πληθυσμών στην Β. Αφρική, την 

Τουρκία και την πρώην Γιουγκοσλαβία. 

Τα δύο είδη οχιάς είναι τα μόνα επικίνδυνα για τον 

άνθρωπο φίδια στην περιοχή. Η Vipera appodytes είναι το κοινότερο φίδι στα 

ψηλότερα εδάφη Βόρεια και Δυτικά της Δαδιάς, συνήθως σε ανοιχτούς θαμνότοπους ή 

πετρώδη χορτολίβαδα.  

     Στις πιο ζεστές, χαμηλότερες περιοχές προς τα Νότια 

αντικαθίσταται από την πιο σπάνια και πολύ τοπική 

Vipera xanthina. Η ύπαρξη τόσο μεγάλου αριθμού 

ερπετών και αμφιβίων συμβάλλει στη διατήρηση 

μεγάλων και υγιών πληθυσμών σαρκοβόρων και 

υποσημειώνει τη σημασία του πρωτεύοντος ρόλου της 

ερπετοπανίδας στη δομή του οικοσυστήματος. 

       Η εντομοπανίδα της περιοχής δεν έχει ακόμα 

μελετηθεί, εικάζεται όμως ότι υπάρχει πληθώρα 

εντόμων, λόγω του αριθμού των ερπετών, αλλά και των 

πτηνών.  
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ΑΑΑΝΝΝΘΘΘΡΡΡΩΩΩΠΠΠΙΙΙΝΝΝΗΗΗ   ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΕΕΕΜΜΜΒΒΒΑΑΑΣΣΣΗΗΗ      ΣΣΣΤΤΤΟΟΟ   ΔΔΔΑΑΑΣΣΣΟΟΟΣΣΣ   

    Από το 1980, όταν οριοθετήθηκε η προστατευόμενη 

περιοχή, η προστασία του Μαυρόγυπα και του Όρνιου 

στέφθηκε με εξαιρετική επιτυχία ενώ για αρκετά είδη 

αρπακτικών οι αριθμοί τους είναι σταθεροί ή αυξάνονται. 

Από την άλλη όμως πλευρά,  πολλά είδη – τα περισσότερα 

όχι πτηνά – εξακολουθούν να φθίνουν και κινδυνεύουν 

ενδεχομένως να εξαφανιστούν από την περιοχή αν δεν 

υλοποιηθούν ευρύτερα μέτρα προστασίας. 

    Διάφοροι παράγοντες εξακολουθούν να δρουν αρνητικά 

είτε άμεσα πάνω σε ορισμένα είδη ,είτε έμμεσα λόγω 

αλλαγών στην ισορροπία του όλου οικοσυστήματος. 

Δυστυχώς το μέλλον της άγριας ζωής στο δάσος της Δαδιάς 

και την ευρύτερη περιοχή του Έβρου δεν έχει ακόμα 

εξασφαλισθεί. 

 Η παρούσα έκταση της προστατευόμενης περιοχής δεν είναι αρκετή ώστε να 

καλυφθούν όλα τα είδη που χρήζουν προστασίας. Έχοντας αρχικά σχεδιαστεί για 

την προστασία των αρπακτικών, δεν περιλαμβάνει τοποθεσίες εξαιρετικής 

σημασίας για άλλα είδη. Επιπλέον οι πυρήνες καλύπτουν μόνο τα μέρη που 

φωλιάζουν οι γύπες και άλλα αρπακτικά. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και 

μέρη που θα μπορούν να κυνηγούν άνετα, όπως και κατάλληλοι βιότοποι για τα 

είδη με τα οποία τρέφονται. 

 Πάντως η αμεσότερη απειλή για την άγρια ζωή και το φυσικό τοπίο στην περιοχή 

είναι η καταστροφή των επιμέρους βιοτόπων. Σε 

αντίθεση με τους δύο πυρήνες, όπου απαγορεύεται η 

κοπή των δέντρων, στην περιφερειακή ζώνη οι 

αλλαγές στον τρόπο καλλιέργειας, οι υλοτομίες και οι 

αναδασώσεις έχουν επιφέρει μεγάλες ζημιές. 

 Μέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν μειωθεί 

δραματικά οι αριθμοί των εκτρεφομένων ζώων στην 

περιοχή Δαδιάς – Λευκίμης. Από 25.000 αιγοπρόβατα 

και 3.000 αγελάδες στις αρχές τις δεκαετίας του 70, 

σήμερα υπάρχουν μόνο 5.000 αιγοπρόβατα, 1.000 

αγελάδες και μερικές εκατοντάδες άλογα και 

μουλάρια.  

 Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της μείωσης είναι η ύπαρξη 

πολύ λιγότερων ψοφιμιών για τα νεκροφάγα ενώ η 

μείωση της βοσκής πρακτικά οδηγεί σε πύκνωση του δάσους. Αυτή με τη σειρά της 

επιφέρει μείωση του συνολικού αριθμού και της ποικιλίας των ειδών της 

ερπετοπανίδας, μείωση των ανοικτών χώρων όπου κυνηγούν τα αρπακτικά και 

ενδεχομένως μεγαλύτερη συγκέντρωση των φωλιών των χελωνών στους λιγότερους 

πια ανοικτούς χώρους με αυξημένες πιθανότητες καταστροφής τους. 



 45 

 Το κυνήγι απαγορεύεται μόνο στους πυρήνες. 

Δυστυχώς η λαθροθηρία ελέγχεται πολύ δύσκολα, 

ειδικότερα στην περιφερειακή ζώνη όπου η πρόσβαση 

είναι ανεξέλεγκτη. Τα θηράματα όπως Λαγοί, 

Ζαρκάδια και Πέρδικες δεν έχουν ανακάμψει έξω από 

τη ζώνη αυστηρής προστασίας. 

 Επιπλέον πολλά αρπακτικά και άλλα είδη πουλιών που 

το κυνήγι τους απαγορεύεται σκοτώνονται κάθε χρόνο 

σαν ‘τρόπαια’ κυρίως στις περιοχές που ψάχνουν την 

τροφή τους και στο Δέλτα του Έβρου κατά τη 

μετανάστευση. Σίγουρα επιβάλλεται αυξημένη 

επαγρύπνηση των αρμοδίων αρχών. 

 Η ανθρώπινη παρέμβαση έχει ελαχιστοποιηθεί στους 

πυρήνες αλλά όχι και στη γύρω περιοχή. Οι υλοτομίες 

που συνήθως συνοδεύονται από διάνοιξη νέων 

δρόμων, οι στρατιωτικές ασκήσεις και η κίνηση οχημάτων καθώς και η πρόσφατη 

εισροή παρατηρητών πουλιών και οικοτουριστών μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντικές αιτίες παρενόχλησης αν δεν βρίσκονται υπό απόλυτο έλεγχο. Η κοπή 

ξύλων στην περιφερειακή ζώνη επιτρέπεται μόνο σε απόσταση μεγαλύτερη των 

500μ. από τα όρια των πυρήνων και όχι κοντά σε δένδρα και φωλιές.  

 Ένα άλλο πρόβλημα είναι η διάθεση των απορριμμάτων από τα χωριά και τα 

πολλά στρατόπεδα της περιοχής. Συνήθως τα σκουπίδια πετιούνται σε μικρές 

χαράδρες και ρυπαίνουν τα νερά που κυλούν εκεί. 

 Άλλες πιθανές σοβαρές απειλές είναι η οργανωμένη κλοπή αυγών ή νεοσσών από 

τις φωλιές των αρπακτικών και η συλλογή χελωνών για το εμπόριο των 

κατοικίδιων ζώων, που είναι αρκετά συνηθισμένες σε άλλες Μεσογειακές χώρες. 

      Καμιά άλλη περιοχή στην Ευρώπη δεν συντηρεί τόσα απειλούμενα είδη, όπως η 

διαχείριση και ο έλεγχος της προστατευόμενης περιοχής δεν έχουν ακόμα πλήρως 

οργανωθεί. Μόλις πρόσφατα, περισσότερο από μια 

δεκαετία μετά την κήρυξή της, άρχισαν τα πράγμα-τα 

σιγά-σιγά να μπαίνουν κάπως στην θέση τους. 

     Η δυσκίνητη κρατική γραφειοκρατία εμπόδισε ως 

τώρα τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου, υπεύθυνου 

και υπόλογου φορέα που θα διαχειρίζεται την 

προστατευόμενη περιοχή. Έτσι, ακόμα και μη 

σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονταν δύσκολα, οι 

αργοπορίες ήταν αναπόφευκτες και η απουσία 

διοικητικών και επιστημονικών στελεχών οδήγησε 

στην αργή και αποσπασματική εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων ενώ έλειπε σχεδόν 

εξ’ ολοκλήρου ο μακροχρόνιος σχεδιασμός. 

      Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων γινόταν διακεκομμένα και παρ’ όλο που τα 

κονδύλια για τα επόμενα τρία χρόνια είναι εξασφαλισμένα σε συνεργασία με την 
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Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), το Ελληνικό 

κράτος δεν έχει ακόμα προγραμματίσει τη διαρκή οικονομική στήριξη από την οποία 

εξαρτάται τελικά η επιβίωση της προστατευόμενης περιοχής.  

     Οι δύο φύλακες δεν επαρκούν για τα πολλαπλά 

καθήκοντά τους που περιλαμβάνουν από περιπολίες 

της περιοχής για να αποτρέψουν απαγορευμένη 

είσοδο και δραστηριότητες, τον εντοπισμό, 

καταγραφή και παρακολούθηση των φωλιών των 

αρπακτικών, έργο εξαιρετικά χρονοβόρο, την 

εξασφάλιση και μεταφορά τροφής για τους γύπες, τη 

συνοδεία των επισκεπτών στο παρατηρητήριο, την 

παροχή βοηθείας στους επισκέπτες ερευνητές και 

επιστήμονες, μέχρι τη διεκπεραίωση διοικητικών 

καθηκόντων και τη φροντίδα όλων των άλλων 

θεμάτων που ανακύπτουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η πρόσληψη και άλλων 

φυλάκων το συντομότερο δυνατό είναι επιτακτική ανάγκη, για την προστασία και 

διαφύλαξη του υπέροχου αυτού Δάσους. 

    Η εγκαθίδρυση της προστατευόμενης περιοχής 

έγινε χωρίς να εκτιμηθεί επαρκώς η γνώμη των 

κατοίκων του τόπου. Η πιθανολογούμενη απώλεια 

εισοδήματος προκάλεσε την πολύ αρνητική 

αντιμετώπιση του θεσμού και χρειάστηκε να 

περάσουν χρόνια μέχρι να κατευνασθούν τα 

πνεύματα των κατοίκων των γύρω χωριών και να 

πεισθούν πως θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 

άλλες πηγές εσόδων μέσω της περιβαλλοντικής 

προστασίας και της ανάπτυξης οικοτουρισμού. 

        Είναι ακόμα αισθητές οι επιπτώσεις της ανυπαρξίας μιας σωστής και συνεχούς 

εκστρατείας για να δοθούν κίνητρα αλλά και πληροφόρηση στους ντόπιους. Όσα 

καλοσχεδιασμένα προγράμματα και αν προωθηθούν η επιτυχία ή η αποτυχία τους 

εξαρτάται από τους κατοίκους της περιοχής. Μόνο όταν οι ίδιοι συνειδητοποιήσουν την 

εξαιρετική σημασία του ‘Δάσους τους’, ότι δεν υπάρχουν ‘καλά’ και ‘κακά’ ζώα, ότι η 

εξαφάνιση ‘μερικών ποντικών’ ή των ‘καρταλιών’ είναι μια αναντικατάστατη απώλεια για 

όλους μας, μόνο τότε αυτές οι προσπάθειες προστασίας θα έχουν σοβαρές πιθανότητες 

επιτυχίας. 

     Πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι πολλοί νέοι, ιδιαίτερα οι μαθητές της Δαδιάς και του 

Σουφλίου, φαίνεται πως έχουν κατανοήσει τη μεγάλη σημασία της περιοχής και δείχνουν 

πλέον ενεργά το ενδιαφέρον τους για να προστατέψουν τη ‘δική τους’ άγρια φύση και να 

βοηθήσουν κάθε προσπάθεια. 
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ΗΗΗ   ΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΟΟΟΥΥΥΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΥΥΥ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   WWWWWWFFF   

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΣΣΣ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟ   ΧΧΧΩΩΩΡΡΡΟΟΟ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΔΔΔΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   
 

     Χάρη στην ευαίσθητη θέση της στα σύνορα με την Τουρκία, η 

ευρύτερη περιοχή του Έβρου ευτύχησε να μην δεχθεί σωρεία 

επενδύσεων και βιομηχανικών δράσεων που θα υποβάθμιζαν το 

περιβάλλον της. 

       Έτσι οι ανθρώπινες δραστηριότητες ήταν ήπιας μορφής και 

περιελάμβαναν κυρίως υλοτομία, κτηνοτροφία και μικρής 

κλίμακας γεωργία. Ήδη όμως στη δεκαετία του ’60 αρχίζουν να 

υλοτομούνται μεγάλες εκτάσεις, να αναδασώνονται περιοχές με 

πεύκα και να παρατηρείται εντατικοποίηση της γεωργίας. 

      Κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο για το οικολογικό μέλλον της περιοχής καταφθάνουν 

οι πρώτοι Ευρωπαίοι ορνιθολόγοι, που ανακαλύπτουν εδώ έναν άγνωστο παράδεισο. 

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο διακεκριμένος Ολλανδός ορνιθολόγος Ben Hallman, που 

ήδη από το 1968 ασχολείτο  στο Δέλτα του Έβρου με τις παρατηρήσεις των πουλιών. Ο 

Ben αναλαμβάνει την παρατήρηση και καταγραφή της ορνιθοπανίδας για λογαριασμό της 

Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Συντονισμού μέσα από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την IUCN και WWF 

INTERNATIONAL. Η δημοσίευση το 1979 της έκθεσης ενεργοποιεί την Ελληνική 

πολιτεία κα συμβάλλει στη δημιουργία της Προστατευόμενης Περιοχής Δαδιάς.  

      Η παρουσία, αφ’ ετέρου, του WWF στο χώρο της Δαδιάς χρονολογείται από το 1979, 

όταν στο πλαίσιο μιας καταγραφής της σημασίας της Ελλάδας για τα αρπακτικά πουλιά, 

αναγνωρίζεται το Δάσος ως σπουδαίος βιότοπος για πολλά είδη πουλιών που απειλούνται 

με εξαφάνιση. Με τη συστηματική δουλειά που έγινε στα 24 χρόνια που επακολούθησαν, 

αναδείχθηκε η περιοχή της Δαδιάς σε μνημείο για την Ευρωπαϊκή φυσική κληρονομιά και 

σ΄έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για Τουρισμό φύσης στην Ελλάδα.  

         Το 1992 είναι έτος σταθμός για τη Δαδιά, γιατί το WWF Ελλάς, το ελληνικό δηλαδή 

τμήμα της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, εγκατέστησε στη Δαδιά μια 

τοπική επιστημονική ομάδα. Από τότε η παρουσία της οργάνωσης στη περιοχή είναι 

μόνιμη, έχοντας ως αντικείμενο τη προστασία και την επιστημονική παρακολούθηση του 

δάσους και ειδικότερα των βιοτόπων των αρπακτικών πουλιών. Επιπλέον όμως 

προωθείται ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμης προστασίας και ανάπτυξης της περιοχής, ώστε 

να επιτευχθεί η περιβαλλοντικά ορθή τοπική ανάπτυξη και διαχείριση του δάσους. 

     Δεν έλειψαν αρχικά από την τοπική κοινωνία η καχυποψία, οι αντιδράσεις και τα 

προβλήματα. Γρήγορα όμως τόσο οι τοπικοί φορείς όσο και οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν τη 

σημασία που θα είχε για το κοινωνικό σύνολο η προστασία και η σωστή διαχείριση της 

περιοχής. Αποτέλεσμα της μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ του WWF Ελλάς, των 

κατοίκων και των τοπικών φορέων (Νομαρχία, Δασική Υπηρεσία, Δήμοι), υπήρξε η 

δημιουργία και λειτουργία στην πράξη ενός μοντέλου προστασίας και ανάπτυξης μιας 

οικολογικά σημαντικής περιοχής. Ίσως δεν έχει προηγούμενο σ’ όλη την Ελληνική 

επικράτεια η αρμονική συνεργασία τόσων διαφορετικών μερών πάνω σ’ έναν κοινό στόχο 

και μάλιστα χωρίς το συντονισμό ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης.  
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ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ      

ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΔΔΔΑΑΑΣΣΣΟΟΟΥΥΥΣΣΣ      ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΔΔΔΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   
 

      Η δράση του WWF  Ελλάς και η αρμονική 

συνεργασία όλων των φορέων δεν είχαν ως 

αποτέλεσμα μόνον την περιβαλλοντική προστασία 

αλλά και την ανάδειξη της περιοχής, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και διεθνώς. 

        Το επόμενο σημαντικό στάδιο ήταν η 

ανάπτυξη του Οικοτουριστικού Προγράμματος 

του Δάσους της Δαδιάς, του πιο πρωτότυπου και 

ολοκληρωμένου ίσως προγράμματος στην 

Ελλάδα, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς και για άλλες προστατευόμενες περιοχές. 

     Αρχικά, γύρω από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, δημιουργήθηκε το Αναψυκτήριο 

(πρώτα κοινοτικό και μετέπειτα Δημοτικό). Είναι ένα ευρύχωρο ξύλινο οίκημα με 

πλακόστρωτο δάπεδο που γειτονεύει με πευκοδάσος. Απέχει 500 περίπου μέτρα από τον 

οικισμό της Δαδιάς και χάρη στην υπερυψωμένη του θέση και την περιφερειακή 

τζαμαρία, εξασφαλίζει θέα ανεμπόδιστη στον οικισμό και σ’ όλο τον δυτικό και βόρειο 

ορίζοντα με τις αλλεπάλληλες λοφοσειρές. Είναι ανοιχτό όλες τις μέρες του χρόνου από 

τις 8 το πρωί ως αργά το βράδυ και προσφέρει καφέδες, ποτά, αναψυκτικά και ελαφρά 

πιάτα. Στο χώρο λειτουργεί έκθεση με φωτογραφίες και βιβλία για την περιοχή και 

οικολογικά αναμνηστικά δώρα. 

          Το 1987 λειτούργησε σε απόσταση 4 

περίπου χιλιομέτρων, σ’ ένα ξέφωτο του πευ-

κοδάσους, η Ταΐστρα των πουλιών και τον 

επόμενο χρόνο το Παρατηρητήριο, ένα καλαί-

σθητο ξύλινο φυλάκιο, που μέσα από τα τζάμια 

των παραθύρων του, επιτρέπει στους επισκέπτες 

την παρατήρηση των πουλιών με κιάλια ή 

τηλεσκόπια που χορηγεί το Κέντρο Ενημέρωσης.  

      Το Κέντρο Ενημέρωσης λειτουργεί ήδη από 

το 1994 και το έργο του είναι σημαντικό. Εδώ 

πραγματοποιείται η υποδοχή, ενημέρωση, 

ξενάγηση και εκπαίδευση των επισκεπτών για 

το Δάσος της Δαδιάς και την οικολογική του 

αξία. Η ενημέρωση που διενεργείται  από τους 

ξεναγούς της WWF Ελλάς, βασίζεται σε 

οπτικοακουστικό υλικό και περιλαμβάνει 

αφενός φωτογραφίες και εμπεριστατωμένα 

κείμενα για τις φυσικές αξίες του δασικού 

περιβάλλοντος και αφετέρου ταινία – 

ντοκιμαντέρ με φαντασμαγορικές εικόνες από τις διάφορες φάσεις της ζωής και των 

συνηθειών των αρπακτικών πουλιών στην προστατευόμενη περιοχή. Ο επισκέπτης 

μπορεί να πάρει κάθε πληροφορία για οικοτουριστικές διαδρομές στην περιοχή αλλά και 

στον υπόλοιπο νομό Έβρου.  
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      Επίσης τους επισκέπτες μπορούν να εξυπηρετήσουν ξεναγοί, οδηγοί και υπάλληλοι 

του Οικοτουριστικού Κέντρού, όλοι προερχόμενοι από τον οικισμό της Δαδιάς, 

ευαισθητοποιημένοι για την περιοχή τους και κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Στο κέντρο , 

όπως μας είπαν εργάζονται έξι άτομα σαν μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι και δέκα 

κοπέλες που δουλεύουν σαν ξεναγοί part time.  

      Από το Κέντρο Ενημέρωσης ξεκινάει 

περιπατικό μονοπάτι με σήμανση, που 

μέσα από το δάσος οδηγεί σε λιγότερο από 

μία ώρα στο Παρατηρητήριο των 

Αρπακτικών πουλιών. Στο ίδιο σημείο 

μπορεί να μεταφερθεί κανείς και με το 

λεωφορειακοί 14 θέσεων της Δημοτικής 

Επιχειρήσεις Δαδιάς. Στην ίδια επιχείρηση 

ανήκει και η λειτουργία του Οικοτουρι-

στικού Ξενώνα, που ξεκίνησε να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του τον Αύγουστο του 1994, 

ταυτόχρονα με το Κέντρο Ενημέρωσης. 

       Ο ξενώνας είναι συνολικής δυναμικό-

τητας 40 κλινών, τα δε δωμάτια του είναι 

λιτά αλλά περιποιημένα και εφοδιασμένα με 

όλα τα απαραίτητα. Καθένα έχει το δικό του 

όνομα, εμπνευσμένο από τα ονόματα των 

αρπακτικών πουλιών της περιοχής. Η ηρε-μία 

που παρέχουν στον επισκέπτη είναι 

μοναδική, αφού όλα απέχουν ελάχιστα μέτρα 

από τα κλαδιά των πεύκων. 

        Συμπερασματικά θα λέγαμε, ότι το 

Οικοτουριστικό Πρόγραμμα της Δαδιάς είχε 

τεράστια απήχηση ήδη από την αρχή της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα η φήμη της 

περιοχής να ξεπεράσει, όχι μόνον τα σύνορα του Έβρου αλλά και της Ελλάδας. Στοιχείο 

ενδεικτικό της επιτυχίας είναι ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών που την τελευταία 

τριετία κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 45.000 άτομα το χρόνο, ενώ στα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας ο αντίστοιχος αριθμός δεν ξεπερνούσε τις 10.000.  

      Ο τουρισμός όμως της Δαδιάς 

διαφοροποιείται σημαντικά από το 

γνωστό μοντέλο τουρισμού στα παρα-

θεριστικά κέντρα, γιατί έχει δομηθεί  

από την αρχή με βάση οικοτουριστικά  

πρότυπα. Είναι δηλαδή ήπιος και 

ελεγχόμενος τουρισμός, με αντικεί-

μενο την παρατήρηση της φύσης και 

των πουλιών με στόχο την ευαισθητο-

ποίηση των πολιτών σε θέματα προ-

στασίας του φυσικού περιβάλλοντος.  
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ΗΗΗ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΚΚΚΕΕΕΨΨΨΗΗΗ   ΜΜΜΑΑΑΣΣΣ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗ   ΔΔΔΑΑΑΔΔΔΙΙΙΑΑΑ   

       Στη Δαδιά φτάσαμε το απόγευμα της 4
ης

  Απριλίου 2003. 

Ο Ξενώνας ένα μαγευτικό και γαλήνιο μέρος κυριολεκτικά 

κρυμμένο μέσα στο δάσος, διαθέτει όλες τις σύγχρονες 

ανέσεις και ταυτόχρονα προσφέρει ένα ζεστό και φιλικό 

περιβάλλον. Αυτό που μας γοήτευσε εξ’ αρχής ήταν τα 

δωμάτια, που αντί για νούμερο, είχαν ονόματα πουλιών. Όλοι 

οι υπάλληλοι του κέντρου, μας υποχρέωσαν με τη φιλόξενη 

διάθεσή τους και μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Η 

νύχτα που επακολούθησε στο εστιατόριο της Δαδιάς ήταν απερίγραπτη. Με χορό και 

τραγούδι περάσαμε υπέροχα, παιδιά και καθηγητές.  

     Την επόμενη μέρα το πρωί πήγαμε στο 

Σουφλί, για να γνωρίσουμε την ιστορία και τη 

δημιουργία του μεταξιού στο καταπληκτικό 

μουσείο του, μα και φυσικά για να αγοράσουμε 

τα περίφημα σουφλιώτικα μεταξωτά. Συνε-

χίσαμε προς τα βόρια, ακολουθώντας την πορεία 

του ποταμού Έβρου και επισκεφθήκαμε τις 

ακριτικές πόλεις Διδυμότειχο και Ορεστιάδα.  

 Επιστρέψαμε το μεσημέρι στον ξενώνα στη Δαδιά. Αφού φάγαμε  πήγαμε στο Κέντρο 

Ενημέρωσης του Δάσους της Δαδιάς. Εκεί, παρακολουθήσαμε μια κασέτα με το 

περίφημο δάσος  και τα αρπακτικά του και ενημερωθήκαμε γενικά για την περιοχή από 

την ξεναγό, που μας έλυσε τις πολλές μας απορίες. Δυστυχώς ο καιρός δεν ήταν 

σύμμαχός μας . 

    Γι’ αυτό και μας ανάγκασε να αλλάξουμε τα 

σχέδιά μας. Ενώ είχαμε προγραμματίσει να 

περπατήσουμε μέσα στο δάσος, σε όλο το 

μονοπάτι που οδηγεί στο παρατηρητήριο των 

αρπακτικών, αλλάξαμε τα σχέδιά μας και 

πήγαμε με τα mini-bus που διαθέτει το κέντρο. 

Η διαδρομή μέσα στο δάσος ήταν 

καταπληκτική και η βροχή προσέθετε κάτι το 

απόκοσμο στο τοπίο γύρω μας. Φτάσαμε στο  

Παρατηρητήριο, ένα καλαίσθητο ξύλινο φυλάκιο, όπου μέσα από τα τζάμια των 

παραθύρων του, με τα κιάλια και τα τηλεσκόπια είδαμε τις ταΐστρες των πουλιών αλλά 

για κακή μας τύχη όχι τα ίδια. Λόγω της βροχής, όπως μας είπε η ξεναγός, τα αρπακτικά 

είχαν κρυφτεί στα βράχια και δεν εμφανίστηκαν στις ταΐστρες τους, παρ’ όλο που 

υπήρχε πολλή τροφή. Εκεί μάθαμε, ότι η ευαισθητοποίηση των κατοίκων είναι τέτοια, 

ώστε από όλη τη Θράκη μεταφέρουν στη Δαδιά κουφάρια νεκρών ζώων , για να 

τραφούν οι γύπες, οι οποίοι, ως γνωστό δεν τρώνε ζωντανά ζώα, παρά μόνο νεκρά και 

γι΄ αυτό το λόγο τους αποκαλούν «καθαριστές της φύσης».  
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      Και τα τέσσερα είδη τρέφονται αποκλειστικά με νεκρά ζώα γύρω από τα οποία 

συγκεντρώνονται όλα μαζί. Μάλιστα κάθε είδος γύπα τρέφεται με διαφορετικά μέρη του 

ζώου – μία βιολογική εξέλιξη που μειώνει το μεταξύ τους ανταγωνισμό. 

     Η απογοήτευσή μας, που δεν είδαμε τα αρπακτικά ήταν 

μεγάλη, παρηγορηθήκαμε κάπως με το μαυρόγυπα, που 

βρίσκεται στο κέντρο μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί. Αυτό το 

μαυρόγυπα τον βρήκαν τραυματισμένο στο δάσος, να έχει 

πέσει κάτω από τη φωλιά του σε ηλικία μόλις δύο μηνών. 

Επειδή είχε σπάσει η φτερούγα του και ήταν αδύνατον να 

επιβιώσει πλέον στο φυσικό περιβάλλον, τον φιλοξενούν εδώ 

και πέντε χρόνια σε ένα προστατευμένο χώρο μέσα στο δάσος, 

δίπλα στο κέντρο. 

    Ο ξενώνας μας περίμενε φιλόξενος και εμείς πήγαμε να 

ξεκουραστούμε και να ντυθούμε για να περάσουμε το τε-

λευταίο βράδυ όλοι μαζί εκεί. Χορέψαμε και τραγουδήσαμε , 

αλλά υπήρχε ένα σφίξιμο στο στομάχι κι ένας κόμπος στο 

λαιμό αφού η επόμενη μέρα ήταν η τελευταία. Το βράδυ 

κοιμηθήκαμε αργά μιλώντας για τα όσα έγιναν.  

    Το πρωί δεν άργησε να έρθει και εμείς παίρνοντας τα πράγματά μας φύγαμε από αυτό 

το τόσο όμορφο μέρος, από αυτό το παράδεισο για μας, αποκομίζοντας τις καλύτερες 

αναμνήσεις και υποσχόμενοι να επιστρέψουμε μια μέρα…. 
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ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΛΛΛΟΟΟΓΓΓΟΟΟΣΣΣ   

 Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η χώρα μας 

διαθέτει μερικές από τις σπανιότερες τοποθεσίες στην 

Ευρώπη όπου η φύση δεν έχει ακόμα καταστραφεί από τις 

δραματικές αλλαγές που ο άνθρωπος επιβάλλει στο 

περιβάλλον. Αυτές οι απομονωμένες ‘νησίδες’ που είχαν 

την ‘καλή τύχη’ να διασωθούν λόγω της περιορισμένης, 

ως πρόσφατα, επίδρασης του ανθρώπου μας θυμίζουν πως 

ήταν η ήπειρός μας πριν από εκατοντάδες ή και δεκάδες 

μόλις χρόνια. Στους οικοτόπους αυτούς εξακολουθεί να 

υπάρχει αυτό που αποκαλούμε ‘άγρια ζωή’, είδη ζώων και 

φυτών που σπανίζουν ή έχουν από πολλού εκλείψει στις 

περισσότερες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  

      Ανάμεσα στις τοποθεσίες αυτές πρωταρχική σημασία 

έχει το δάσος της Δαδιάς. Ένας ανεκτίμητος θησαυρός της 

φύσης. 

       Είναι αναγκαίο επίσης να κατανοήσουμε ότι οι δύο κύριοι παράγοντες που συνέλαβαν 

στο να διατηρηθεί αυτός ο θησαυρός, δηλαδή η έλλειψη πρόσβασης και η ελάχιστη 

ανθρώπινη παρέμβαση, χάνονται ραγδαία μέσα σε ένα φαύλο κύκλο κοντόφθαλμης 

εκμετάλλευσης, προσωπικών συμφερόντων, στενόμυαλης επιστημονικής περηφάνιας, 

γραφειοκρατικής αναποτελεσματικότητας και εφησυχασμού. Ακόμα και η πιο μικρή 

απώλεια ανοίγει ένα χάσμα που μπορεί να μην κλείσει ποτέ, κάθε ελάχιστη αλλαγή 

κάνει το οικοσύστημα πιο τρωτό στις αδυσώπητες πιέσεις της φύσης και του ανθρώπου. 

     Στην Ελλάδα σήμερα ένα από τα οξύτερα περιβαλλοντικά 

προβλήματα είναι η ραγδαία καταστροφή των δασών. Όταν η 

συνολική δασοκάλυψη της χώρας έχει περιοριστεί μόλις στο 

19% της επιφάνειάς της (ένα από χαμηλότερα ποσοστά στον 

Ευρωπαϊκό χώρο), όταν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα κάθε 

χρόνο καίγονται για να γίνουν χωράφια, βοσκότοποι ή 

εξοχικές κατοικίες, δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να 

αδιαφορούμε και να αφήνουμε να χάνεται οτιδήποτε από το 

φυσικό μας περιβάλλον. 

      Νομίζουμε πως έχει πια έρθει η ώρα να σταθούμε 

αποφασιστικά στο θέμα της προστασίας των δασών – του 

περιβάλλοντος, αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάτι πριν 

είναι πολύ αργά.  

Η προστασία του δάσους της Δαδιάς είναι και θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί σαν εθνική υπόθεση... 
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ΤΤΤ ααα    ααα ρρρ πππ ααα κκκ τττ ιιι κκκ άάά    πππ οοο υυυ λλλ ιιι άάά    εεε μμμ φφφ ααα ννν ίίί σσσ τττ ηηη κκκ ααα ννν    σσσ τττ ηηη    γγγ ηηη    πππ ρρρ ιιι ννν    ααα πππ όόό    

666 000    εεε κκκ ααα τττ οοο μμμ μμμ ύύύ ρρρ ιιι ααα    χχχ ρρρ όόό ννν ιιι ααα ...    

ΣΣΣ ήήή μμμ εεε ρρρ ααα    ααα πππ οοο τττ εεε λλλ οοο ύύύ ννν    τττ ηηη ννν    πππ εεε ρρρ ιιι σσσ σσσ όόό τττ εεε ρρρ οοο    ααα πππ εεε ιιι λλλ οοο ύύύ μμμ εεε ννν ηηη    μμμ εεε    

εεε ξξξ ααα φφφ άάά ννν ιιι σσσ ηηη    οοο μμμ άάά δδδ ααα    τττ οοο υυυ    πππ λλλ ααα ννν ήήή τττ ηηη ...    ΟΟΟ ιιι    πππ εεε ρρρ ιιι οοο χχχ έέέ ςςς    όόό πππ οοο υυυ    τττ ααα    

ααα ρρρ πππ ααα κκκ τττ ιιι κκκ άάά    μμμ πππ οοο ρρρ οοο ύύύ ννν    ννν ααα    τττ ρρρ ααα φφφ οοο ύύύ ννν    κκκ ααα ιιι    ννν ααα    φφφ ωωω λλλ ιιι άάά σσσ οοο υυυ ννν    

λλλ ιιι γγγ οοο σσσ τττ εεε ύύύ οοο υυυ ννν ...    ΛΛΛ όόό γγγ ωωω    τττ ηηη ςςς    υυυ πππ οοο βββ άάά θθθ μμμ ιιι σσσ ηηη ςςς    τττ οοο υυυ    

πππ εεε ρρρ ιιι βββ άάά λλλ λλλ οοο ννν τττ οοο ςςς    ηηη    πππ οοο ιιι κκκ ιιι λλλ ίίί ααα    κκκ ααα ιιι    οοο ιιι    ααα ρρρ ιιι θθθ μμμ οοο ίίί    τττ οοο υυυ ςςς    

μμμ εεε ιιι ώώώ ννν οοο ννν τττ ααα ιιι    σσσ υυυ ννν εεε χχχ ώώώ ςςς ...    

ΕΕΕ δδδ ώώώ    σσσ τττ ηηη    ΔΔΔ ααα δδδ ιιι άάά    ηηη    ήήή πππ ιιι ααα    κκκ ααα ιιι    κκκ ααα λλλ άάά    οοο ρρρ γγγ ααα ννν ωωω μμμ έέέ ννν ηηη    

δδδ ιιι ααα χχχ εεε ίίί ρρρ ιιι σσσ ηηη    τττ οοο υυυ    βββ ιιι όόό τττ οοο πππ οοο υυυ    εεε γγγ γγγ υυυ άάά τττ ααα ιιι    τττ ηηη    δδδ ιιι ααα τττ ήήή ρρρ ηηη σσσ ηηη    όόό λλλ ωωω ννν    

τττ ωωω ννν    εεε ιιι δδδ ώώώ ννν    πππ οοο υυυ    ζζζ οοο υυυ ννν    σσσ ’’’    ααα υυυ τττ όόό ννν ...    

ΤΤΤ οοο    ΔΔΔ άάά σσσ οοο ςςς    τττ ηηη ςςς    ΔΔΔ ααα δδδ ιιι άάά ςςς    χχχ ωωω ρρρ ίίί ςςς    τττ ααα    ααα ρρρ πππ ααα κκκ τττ ιιι κκκ άάά    τττ οοο υυυ       

θθθ ααα    ήήή τττ ααα ννν    ααα δδδ ιιι ααα ννν όόό ηηη τττ οοο ...    

ΟΟΟ ιιι    πππ τττ ήήή σσσ εεε ιιι ςςς    κκκ ααα ιιι    τττ ααα    εεε ννν ααα έέέ ρρρ ιιι ααα    πππ ααα ιιι χχχ ννν ίίί δδδ ιιι ααα    τττ οοο υυυ ςςς    

οοο μμμ οοο ρρρ φφφ ααα ίίί ννν οοο υυυ ννν    τττ οοο ννν    κκκ όόό σσσ μμμ οοο    μμμ ααα ςςς ...    

 

   

   

ΚΚΚ ΑΑΑ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΤΤΤ ΗΗΗ    ΔΔΔ ΑΑΑ ΔΔΔ ΙΙΙ ΑΑΑ    

ΜΜΜ ΠΠΠ ΟΟΟ ΡΡΡ ΟΟΟ ΥΥΥ ΜΜΜ ΕΕΕ    ΝΝΝ ΑΑΑ    ΤΤΤ ΑΑΑ    ΔΔΔ ΟΟΟ ΥΥΥ ΜΜΜ ΕΕΕ    ΑΑΑ ΚΚΚ ΟΟΟ ΜΜΜ ΑΑΑ    
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ΕΕΕ   ΝΝΝ   ΔΔΔ   ΕΕΕ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΤΤΤ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ         ΒΒΒ   ΙΙΙ   ΒΒΒ   ΛΛΛ   ΙΙΙ   ΟΟΟ   ΓΓΓ   ΡΡΡ   ΑΑΑ   ΦΦΦ   ΙΙΙ   ΑΑΑ   

 

1.Τσούνης  Γρηγόρης, Bird-watching, - ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ,  

2. Γιώργος Χανδρινός, Αχιλλέας Δημητρόπουλος - ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

3. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία  – ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

4. Βιβλία Γεωγραφίας και Βιολογίας  Γυμνασίου 

5. Εφημερίδα  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – ΓΕΩΤΡΟΠΙΟ 

6. Περιοδικό ΓΑΙΟΡΑΜΑ 

7. Περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

8.Φυλλάδια του WWF 

9. INTERNET 

orpheus.ee.duth.gr/dadia/arpaktika 

www.in.gr/agro/_fisi/Dadia- 

www.wwf.gr/pages/gypas 

www.aneta.gr/cfdocs/gr/evros_dadia 

http://www.mattour.gr/mattourinfo/thrace/evros/evros_history_dadia.asp 

http://www.ypepth.gr/dadia/Dadia.htm 

http://www.topnet.com.gr/greekislands/evros/docs-gr/forests.htm 

http://www.dide.kyk.sch.gr/sinedriocd/titloierg/internet/kaskantioanid.htm 

http://www.dadia.gr/ 

Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε   

 Τους υπαλλήλους του Οικοτουριστικού Κέντρου Δαδιάς για τις χρήσιμες 

πληροφορίες, που μας έδωσαν. 

 Τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  νομού Λάρισας                            

κ. Παπαγεωργίου Ιωάννη, για τη βοήθειά του στην υλοποίηση του 

προγράμματος. 

 Τη Διευθύντριά μας κ. Μανδάλη Αλκμήνη για τη συμπαράστασή της. 

 

http://www.in.gr/agro/_fisi/Dadia-
http://www.wwf.gr/pages/gypas
http://www.aneta.gr/cfdocs/gr/evros_dadia
http://www.mattour.gr/mattourinfo/thrace/evros/evros_history_dadia.asp
http://www.ypepth.gr/dadia/Dadia.htm
http://www.topnet.com.gr/greekislands/evros/docs-gr/forests.htm
http://www.dide.kyk.sch.gr/sinedriocd/titloierg/internet/kaskantioanid.htm
http://www.dadia.gr/


 55 

ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗ         ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ      

«««   ΔΔΔάάάσσσοοοςςς   ΔΔΔαααδδδιιιάάάςςς:::   

   έέέννναααςςς   ααανννεεεκκκτττίίίμμμηηητττοοοςςς   θθθηηησσσαααυυυρρρόόόςςς   τττηηηςςς   φφφύύύσσσηηηςςς»»»      

ΗΗΗ   αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηη   τττοοουυυ   πππρρροοογγγρρράάάμμμμμμααατττόόόςςς   μμμαααςςς   θθθααα   γγγίίίνννεεειιι   βββααασσσιιιζζζόόόμμμεεενννηηη   σσσεεε   δδδύύύοοο   άάάξξξοοονννεεεςςς:::   

 Το τι επιτεύχθηκε στο τέλος του προγράμματος σε σχέση με τους σκοπούς και 

τους στόχους που τέθηκαν.  

 Οι περιοχές αδυναμιών κατά  την εξέλιξη του προγράμματος.  

     Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα θέσαμε σαν κυριότερο στόχο μας την ευαισθητοποίηση 

των μαθητών σε σχέση με το περιβάλλον και ειδικότερα το δάσος και όλα αυτά που μας 

προσφέρει και πως μπορούμε να συμβάλλουμε στη διατήρησή του. 
 

       Επίσης στόχος μας ήταν η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας 

μεταξύ μαθητών και καθηγητών και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε μαθητή. 
 

      Όμως, δε θα αξιολογήσουμε μόνο το παρόν πρόγραμμα, γιατί αποτελεί μέρος μια 

γενικότερης  προσπάθειας, που γίνεται εδώ και τρία χρόνια στο σχολείο μας, με σκοπό να 

ξεφύγουμε από την πεπατημένη του κλασσικού σχολείου και να προσφέρουμε κάτι 

περισσότερο στους μαθητές μας, από την κλασσική σχέση δασκάλου- μαθητή.  
 

            ΜΜΜεεε   τττααα   ίίίδδδιιιααα   τττααα   πππαααιιιδδδιιιάάά   ααασσσχχχοοολλλοοούύύμμμααασσστττεεε   εεεδδδώώώ   κκκαααιιι   τττρρρίίίααα   χχχρρρόόόνννιιιααα   μμμεεε   πππεεερρριιιβββαααλλλλλλοοοννντττιιικκκάάά   

πππρρροοογγγρρράάάμμμμμμααατττααα...   ΚΚΚαααιιι   εεεδδδώώώ   κκκαααιιι   δδδύύύοοο   χχχρρρόόόνννιιιααα   εεεκκκδδδίίίδδδοοουυυμμμεεε   κκκαααιιι   τττηηη   σσσχχχοοολλλιιικκκήήή   μμμαααςςς   εεεφφφηηημμμεεερρρίίίδδδααα... ΤΤΤοοο   

όόόφφφεεελλλοοοςςς   ππποοολλλλλλαααπππλλλόόό      γγγιιιααα   όόόλλλοοουυυςςς   μμμαααςςς::: 
 

  Άλλαξαν εντελώς οι σχέσεις μαθητών - καθηγητών και αυτό είχε αντίκτυπο και μέσα 

στην τάξη. Γίναμε μια οικογένεια, αγαπήσαμε το σχολείο, το αισθανθήκαμε δικό μας. Το 

σχολείο μετατράπηκε σε ένα πολύβουο μελίσσι, όπου ο καθένας πρόσφερε, ανάλογα με 

τις δυνατότητές του,  τον καλύτερο εαυτό του.  
 

  Τα παιδιά δέθηκαν μεταξύ τους, δούλεψαν σαν μια ομάδα , προσδοκώντας το καλύτερο 

αποτέλεσμα.. Δεν υπήρχε ανάμεσά τους ο ανταγωνισμός που υπάρχει στην σχολική 

αίθουσα. Βέβαια, η προσφορά όλων των παιδιών δεν ήταν η ίδια. Άλλα δούλεψαν 

περισσότερο, άλλα λιγότερο , αλλά καλλιεργήθηκε το ομαδικό πνεύμα. και το αποτέλεσμα  

είναι αυτό που μετράει. 
 

  Υπήρξε συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των ομάδων του προγράμματός μας, αλλά και με 

τα παιδιά των δύο άλλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 
 

  Άψογη συνεργασία  και αλληλοβοήθεια υπήρξε και μεταξύ των συναδέλφων των τριών 

προγραμμάτων. 
 

  Τα παιδιά έμαθαν πολλά καινούργια πράγματα σε σχέση με το περιβάλλον, που 

πιστεύουμε ότι θα τους γίνουν βίωμα στην υπόλοιπη ζωή τους. Γνώρισαν την άγρια φύση, 

είδαν τα πουλιά να πετούν ελεύθερα στους βιότοπους, έμαθαν να τα αναγνωρίζουν με την 
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πρώτη ματιά, στενοχωρήθηκαν βλέποντας τα ίδια πουλιά τραυματισμένα στο κέντρο 

περίθαλψης, καταλαβαίνοντας το τι κακό προκαλεί ο άνθρωπος, χαιρέτησαν όμως με 

ενθουσιασμό τη διάσωση ενός κύκνου στη Βιστωνίδα….  
 

  Γνώρισαν από κοντά τους μεγαλύτερους βιότοπους και κατανόησαν τη σημασία που 

έχει για τον άνθρωπο η διατήρησή τους. 
 

  Η επίσκεψή μας στο δάσος της Δαδιάς τους έκανε να νοιώσουν κι αυτοί σαν ένα 

κομμάτι του δάσους και να  το αγαπήσουν. Είδαν τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αν θέλει 

να προστατεύσει τη φύση και τι μπορεί αυτή να του προσφέρει σαν αντάλλαγμα.. 
 

  Στενοχωρήθηκαν με την κατάσταση που επικρατεί στο Δέλτα του Πηνειού, που είναι 

εντελώς αναξιοποίητο, σε σύγκριση με τους άλλους υγρότοπους που επισκέφθηκαν. 
 

  Έμαθαν για την ανακύκλωση και τι αυτή μπορεί να προσφέρει στη διατήρηση των 

δασών. Σημειώθηκε αλλαγή συμπεριφοράς σε σχέση με την καθημερινή τους ζωή στο 

χώρο του σχολείου: όπως το ενδιαφέρον που έδειξαν για την καθαριότητα του σχολικού 

περιβάλλοντος και η δημιουργία σχολικού κήπου. 
 

  Χρησιμοποίησαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τις εργασίες τους ( αφίσα, κείμενα, 

φυλλάδια, internet) . Έμαθαν να αναζητούν πηγές στο διαδίκτυο και να αξιοποιούν τις 

πληροφορίες που άντλησαν.  

 

ΥΥΥπππήήήρρρχχχαααννν   βββέέέβββαααιιιααα   κκκαααιιι   αααδδδυυυννναααμμμίίίεεεςςς   σσστττηηηννν   εεεξξξέέέλλλιιιξξξηηη   τττοοουυυ   πππρρροοογγγρρράάάμμμμμμααατττοοοςςς...   

 

  Με τη μη ένταξη του στο αναλυτικό πρόγραμμα, δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για τη 

διεξαγωγή του, πράγμα που περιόρισε τον ελεύθερο χρόνο μας. 

 

  Η καθυστερημένη χρηματοδότησή του περιόρισε κάπως τις δραστηριότητές μας. 

Βέβαια η τόσο μεγάλη χρηματοδότηση, για πρώτη χρονιά , των Περιβαλλοντικών 

Προγραμμάτων μας βοήθησε πολύ στο τελικό αποτέλεσμα της εργασίας μας.. 

 

  Οι διαδικασίες για την έγκριση των προγραμμάτων κατανάλωσαν πολύτιμο χρόνο, που 

μας έβγαλε λίγο έξω από τον προγραμματισμό μας, με αποτέλεσμα να μην 

επισκεφθούμε ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι, όπως είχαμε προγραμματίσει και να το 

αναβάλουμε για την επόμενη χρονιά.. 

 

  Η συμμετοχή μας επίσης στο δίκτυο « Δάσος» μας άλλαξε λίγο την πορεία του 

προγράμματος και ασχοληθήκαμε γενικότερα με τα δάση, πολύ περισσότερο απ’ ότι 

είχαμε προγραμματίσει. 

 

  Επίσης προς το τέλος της χρονιάς υπήρχε μια γενική κόπωση, πράγμα που δείχνει ότι 

αυτά τα προγράμματα  πρέπει να τελειώνουν μέχρι το Πάσχα. 

 

     ΓΓΓεεενννιιικκκόόότττεεερρρααα   θθθααα   μμμππποοορρροοούύύσσσαααμμμεεε   νννααα   ππποοούύύμμμεεε   όόότττιιι   εεεκκκπππλλληηηρρρώώώθθθηηηκκκαααννν   τττόόόσσσοοο   οοοιιι   γγγνννωωωσσστττιιικκκοοοίίί   σσστττόόόχχχοοοιιι   

τττοοουυυ   πππρρροοογγγρρράάάμμμμμμααατττοοοςςς,,,   όόόσσσοοο   κκκαααιιι   οοοιιι   σσστττόόόχχχοοοιιι   αααλλλλλλαααγγγήήήςςς   σσστττάάάσσσεεεωωωννν   κκκαααιιι   σσσυυυμμμπππεεερρριιιφφφοοορρρώώώννν,,,   σσστττοοο   χχχώώώρρροοο   

τττοοουυυ   σσσχχχοοολλλεεείίίοοουυυ...   ΤΤΤααα   οοοφφφέέέλλληηη,,,   ππποοουυυ   αααππποοοκκκοοομμμίίίσσσαααμμμεεε   μμμαααθθθηηητττέέέςςς   κκκαααιιι   κκκαααθθθηηηγγγηηητττέέέςςς   εεείίίννναααιιι   τττόόόσσσααα   ππποοολλλλλλάάά,,,   
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ώώώσσστττεεε   νννααα   μμμαααςςς   κκκάάάνννοοουυυννν   νννααα   σσσυυυνννεεεχχχίίίσσσοοουυυμμμεεε   κκκαααιιι   τττοοουυυ   χχχρρρόόόνννοοουυυ   ,,,   μμμεεε   έέένννααα   κκκαααιιινννοοούύύρρριιιοοο   ΠΠΠεεερρριιιβββαααλλλ---

λλλοοοννντττιιικκκόόό   ΠΠΠρρρόόόγγγρρραααμμμμμμααα...      

   

                  ΠΠΠαααρρρααακκκάάάτττωωω   πππαααρρραααθθθέέέτττοοουυυμμμεεε   τττιιιςςς   αααπππόόόψψψεεειιιςςς   τττωωωννν   μμμαααθθθηηητττώώώννν   γγγιιιααα   τττοοο   σσσχχχοοολλλεεείίίοοο   κκκαααιιι   όόόλλλααα   αααυυυτττάάά   

ππποοουυυ   αααππποοοκκκόόόμμμιιισσσαααννν   αααυυυτττάάά   τττααα   τττρρρίίίααα   χχχρρρόόόνννιιιααα,,,      όόόπππωωωςςς   τττιιιςςς   πππαααρρροοουυυσσσίίίααασσσαααννν   σσστττηηηννν   ΠΠΠεεερρριιιβββαααλλλλλλοοοννντττιιικκκήήή   

ΗΗΗμμμεεερρρίίίδδδααα... 

  

    « Το 2000 ήρθαμε κοντά σας φοβισμένοι και διστακτικοί. Είχαμε αγωνία για το τι θα 

συναντούσαμε , μα και μια φλόγα για μάθηση νέων πραγμάτων. Βέβαια, ήταν ολοφάνερη 

η έλλειψη πειθαρχίας, ευγενούς άμιλλας μα και οραμάτων.  

      Όμως εδώ, στο 7
ο
 Γυμνάσιο, με την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση όλων σας, 

στον ψυχολογικό, κοινωνικό και μαθησιακό τομέα, φτάσαμε σήμερα, στην αποφοίτησή 

μας, με πλούσιες γνώσεις, σωστά διαμορφωμένους  χαρακτήρες, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ευαισθησίες, έτοιμοι για την είσοδό μας στο λύκειο και την καλή 

προσαρμογή μας στο κοινωνικό σύνολο. 

    Οι αρχές και οι αξίες που μας εμφυτεύσατε , εσείς οι καθηγητές μας, είναι σίγουρο ότι 

θα τύχουν άριστης εφαρμογής στην μετέπειτα πορεία μας. Αναγνωρίζοντας όλ’ αυτά σας 

ευχαριστούμε και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. 

   Στα παιδιά των μικρότερων τάξεων ευχόμαστε καλή δύναμη και συνέχεια και να 

αγαπάνε το σχολείο μας……» 
 

Μπατάλα Δήμητρα  Γ2 

 

   « Φτάνοντας στο κλείσιμο της φετινής χρονιάς, για μας σημαίνει το κλείσιμο ενός 

κεφαλαίου της ζωής μας, που εμπεριέχει εκτός από το άγχος του διαβάσματος και των 

εξετάσεων και πολλές όμορφες στιγμές. Εδώ, σ΄ αυτό το σχολείο καθηγητές και μαθητές 

γίναμε μια οικογένεια , που αγωνιζόταν για το καλύτερο για μας.  

    Μια τέτοια ομάδα ήταν και ο «ΕΡΩΔΙΟΣ» η εφημερίδα του σχολείου μας. Ξεκινήσαμε 

πριν δυο χρόνια . Μέσα από τις σελίδες της εκφράσαμε τις ανησυχίες μας, τους 

προβληματισμούς μας και  τα ενδιαφέροντά  μας. Τι να πει κανείς για μια δουλειά, που 

γινόταν με μεράκι και πολλή αγάπη… Ήρθαμε κοντά με ανθρώπους της τέχνης και των 

γραμμάτων , συζητήσαμε με τον Δήμαρχό μας κ. Τζανακούλη, τον αντιδήμαρχο, τον 

αντινομάρχη, και με ανθρώπους του τοπικού τύπου, όπως ο κ. Δημητρακόπουλος, εκδότης 

της εφημερίας, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, που μας δέχτηκε με χαρά και μας έδωσε πολύτιμες 

συμβουλές. 

    Αυτά που αποκομίσαμε πολλά: Γνωριμίες, κατανόηση της έννοιας της ομαδικότητας μα 

και πολλές εμπειρίες.  

     Αυτό που ευχόμαστε, εμείς τα παιδιά του ΕΡΩΔΙΟΥ, είναι να χαίρεστε τη ζωή, γιατί 

κάθε στιγμή αξίζει πραγματικά και να συνεχίσετε αυτό που εμείς αρχίσαμε πριν από δυο 

χρόνια, με αγάπη και μεράκι, γιατί έχετε πραγματικά να κερδίσετε πάρα πολλά …………» 
 

Καρούμπα Αρετή Γ1 
 

ΣΣΣεεε   όόόλλλοοουυυςςς   τττοοουυυςςς   μμμαααθθθηηητττέέέςςς   ππποοουυυ   σσσυυυμμμμμμεεετττεεείίίχχχαααννν   σσστττηηηννν   ΠΠΠεεερρριιιβββαααλλλλλλοοοννντττιιικκκήήή   ΟΟΟμμμάάάδδδααα   κκκαααιιι   σσστττηηη   

ΔΔΔηηημμμοοοσσσιιιοοογγγρρραααφφφιιικκκήήή   ΟΟΟμμμάάάδδδααα   τττοοουυυ   ΕΕΕΡΡΡΩΩΩΔΔΔΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   αααππποοονννεεεμμμήήήθθθηηηκκκεεε   ΤΤΤΙΙΙΜΜΜΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ   ΕΕΕΠΠΠΑΑΑΙΙΙΝΝΝΟΟΟΣΣΣ   σσστττηηη   

δδδιιιάάάρρρκκκεεειιιααα   τττηηηςςς      

ΠΠΠεεερρριιιβββαααλλλλλλοοοννντττιιικκκήήήςςς   ΗΗΗμμμεεερρρίίίδδδαααςςς...   


