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1. Ενϊςτε τουσ παρακάτω αρικμοφσ με τουσ αντίςτοιχουσ υγροτόπουσ τθσ
Ελλάδασ που προςτατεφονται από τθ ςυνκικθ αμςάρ.

1

Λίμνθ Βιςτονίδα & Λιμνοκάλαςςα του Πόρτο Λάγουσ

2
3

Δζλτα Αχελϊου – Λ/Κ Αιτωλικοφ – Λ/Κ Μεςολογγίου – εκβολζσ
ΕυινουΜικρισ Πρζςπασ
Λίμνθ

4

Αμβρακικόσ Κόλποσ

5
6

Δζλτα Αξιοφ – εκβολζσ Λουδία –Δζλτα Αλιάκμονα & Λ/Κ Αλυκισ
ΚίτρουσΖβρου
Δζλτα

7

Δζλτα Νζςτου

8

Λίμνθ Λςμαρίδα & Λιμνοκάλαςςα Ροδόπθσ

10

Λ/Κ Κοτυχίου, λίμνθ Πρόκοπου, Λ/Κ Άραξου, Ζλοσ Λάμιασ, Δάςοσ
τροφυλιάσ
Λίμνεσ Βόλβθ και Κορϊνεια (Λαγκαδά)

11

Σεχνθτι λίμνθ Κερκίνθσ

9
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1. Ασ καταγράψουμε βαςικά χαρακτθριςτικά του υγροτόπου των Αλυκϊν

Ονομαςία υγρότοπου

:

Γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ

:

Ρεριφζρεια ςτθν οποία ανικει

:

Νομόσ

:

Απόςταςθ του υγροτόπου από
τθν πλθςιζςτερθ πόλθ

:

Ρροςανατολιςμόσ του ωσ προσ
τθν πλθςιζςτερθ πόλθ

:

Ζκταςθ

:

Υψόμετρο

:

Τφποσ υγροτόπου

:

Φφλλα εργαςίασ
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2. Σθμειϊςτε ςτο χάρτθ τθσ Ελλάδασ τθ κζςθ τθ κζςθ του ςυμπλζγματοσ των υγροτόπων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Ευινου – Μεςολογγίου – Αιτωλικοφ – Αχελϊου

Σε ποιο νομό ανικουν;

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Ραρατιρθςε!!!

Φφλλα εργαςίασ

3. Σθμείωςε ςτο χάρτθ τθσ περιοχισ τθ κζςθ:



Σθσ Λιμνοκάλαςςασ του Μεςολογγίου ωσ Λ/Θ Μεςολογγίου



Σθσ Λιμνοκάλαςςασ Αιτωλικοφ ωσ Λ/Θ Αιτωλικοφ



Σθσ Λιμνοκάλαςςασ τθσ Κλείςοβασ ωσ Λ/Θ Κλείςοβασ



Σου Αχελϊου ωσ Α



Σου Ευινου ωσ Ε



Σων εκβολϊν του Αχελϊου ωσ Ε.Α.



Σων εκβολϊν του Ευινου Ε.Ε.



Σων αλυκϊν Μεςολογγίου ωσ Α.Μ.



Σου Πατραϊκοφ Κόλπου ωσ Ρ.Κ.

8
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4. Είναι θ περιοχι προςτατευόμενθ;
Ναι

Πχι

Αν ναι, ποιο είναι το κακεςτϊσ προςταςίασ τθσ; Τι ςθμαίνει αυτό;

Συηθτείςτε ςτθν ομάδα ςασ και παρουςιάςτε ςτθν τάξθ τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ προςτατευόμενων περιοχϊν.

Σε ποιον ανικουν οι Αλυκζσ:

Κράτοσ

Ιδιϊτθσ

Άλλο: ……………………………………………………………………………………….

Φφλλα εργαςίασ
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Με τα κιάλια και τθν απόχθ…
Θα χρειαςτείτε:
 Κιάλια, τθλεςκόπιο, απόχθ, καςετόφωνο, μεγεκυντικό φακό,
κλαδευτιρι
 Γάντια
 Μολφβι, γόμα
 Φωτογραφικι μθχανι
Αναπαράγομαι ςε νθςίδεσ με χαμθλι
βλάςτθςθ.
Πρόςεχε τισ φωλιζσ!!!!
Κάκιςε όςο πιο ιςυχα μπορείσ.
Ο κόρυβοσ με τρομάηει!!!

Φφλλα εργαςίασ
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Οι παραγωγοί
Τα φυτά των αλυκϊν μποροφμε να τα χωρίςουμε ςε τρεισ μεγάλεσ ομάδεσ, λαμβάνοντασ ωσ κριτιριο κατάταξθσ τθν αντοχι αυτϊν των φυτϊν ςτα άλατα. Θ αντοχι των
φυτϊν ςτα άλατα του καλαςςινοφ νεροφ κακορίηει τον χϊρο ςτον οποίο αναπτφςςονται
τα φυτά.

Τα φφκια:
Φυτά που αναπτφςςονται μζςα ςτο καλαςςινό νερό:
Ρροκερμάςτρεσ, κερμάςτρεσ και κανάλια μεταφοράσ νεροφ
(δεν υπάρχουν ςτα κρυςταλλοπιγια λόγω τθσ υψθλισ τουσ αλατότθτασ)

Cymodocea nodosa

zostera marina

Ruppia maritima

Φφλλα εργαςίασ
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Υδρόφιλα φυτά:
Γλυκϊν και υφάλμυρων νερϊν
Αναπτφςςουν τισ ρίηεσ τουσ, όπωσ και τα αλόφυτα, ςε υγρά εδάφθ όπου υπάρχει γλυκό
ι υφάλμυρο νερό.

Σκίρποσ

Ψακί
Typha latifolia

Βοφρλο
Juncus acutus

Σα ςυναντάμε ςτισ εκβολζσ των δφο χειμάρρων οι οποίοι
αποτελοφν και τα φυςικά ςφνορα των αλυκϊν. Είναι περιοχζσ όπου το χειμϊνα τα νερά είναι γλυκά λόγω τθσ
ροισ των χειμάρρων, ενϊ το καλοκαίρι το καλαςςινό νερό ειςζρχεται και το νερό του εδάφουσ γίνεται υφάλμυρο. Επίςθσ τα ςυναντάμε ςε περιοχζσ προσ τθν ξθρά,
όπου υπάρχουν υπόγεια γλυκά νερά. Τδρόφιλα φυτά
αποκλειςτικά του γλυκοφ νεροφ, όπωσ ιτιζσ και πλατάνια,
δεν ευδοκιμοφν ςε τζτοιο περιβάλλον.
Αγριοκάλαμο Fragmites
communis

Φφλλα εργαςίασ
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Αλόφυτα:
Φυτά τα οποία ευδοκιμοφν δίπλα ςτο καλαςςινό νερό καλφπτοντασ μεγάλεσ επιφάνειεσ,
ςυνικωσ πόα. χετικά μεγάλθ ανάπτυξθ ζχει το γνωςτό μασ Αλμυρίκι. Οι ρίηεσ από τα
αλόφυτα μεγαλϊνουν ςε ζδαφοσ το οποίο είναι ςυνεχϊσ υγρό από το καλαςςινό νερό.

Arthrocnemum macrostachyum

Sarcocornia perenis

Αρμυρίκι
Suaeda maritima

Halocnemum strobilaceum

Atriplex portulacoides

Αλμυρίκι
Tamarix parviflora

Σα αλόφυτα είναι τα αντιπροςωπευτικά φυτά των αλυκϊν. Σα ςυναντάμε παντοφ μζςα
ςτισ αλυκζσ, όπου το ζδαφοσ είναι ςτο φψοσ του καλαςςινοφ νεροφ. Επειδι κανζνα είδοσ
δεν τα ανταγωνίηεται καλφπτουν μεγάλεσ εκτάςεισ, δθμιουργϊντασ μορφι τάπθτα. Σα αλμυρίκια τα ςυναντάμε και ςε όχκεσ καναλιϊν και αναχωμάτων, κακϊσ οι ρίηεσ τουσ είναι
μεγαλφτερεσ από τα υπόλοιπα αλόφυτα και μποροφν να φτάςουν ςτο αλμυρό νερό.

Φφλλα εργαςίασ
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Συμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα

Φφλλα

Αλόφυτα

Τδρόφιλα

Φφκια

Συχαία

Επιφάνεια
που καλφπτουν

Ανάπτυξθ
φυτοφ

Περιοχζσ που
εμφανίηεται

Φφλλα εργαςίασ
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Με τα κιάλια και τθν απόχθ…
Θα χρειαςτείτε:
 Κιάλια, τθλεςκόπιο, απόχθ, καςετόφωνο, μεγεκυντικό φακό,
κλαδευτιρι
 Γάντια
 Μολφβι, γόμα
 Φωτογραφικι μθχανι
Αναπαράγομαι ςε νθςίδεσ με χαμθλι
βλάςτθςθ.
Πρόςεχε τισ φωλιζσ!!!!
Κάκιςε όςο πιο ιςυχα μπορείσ.
Ο κόρυβοσ με τρομάηει!!!

Φφλλα εργαςίασ
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1. Στθ ςελίδα αυτι κα περιγράψουμε τισ ςθμαντικότερεσ ομάδεσ ηωικϊν οργανιςμϊν που ςυναντάμε ςτισ αλυκζσ, το περιβάλλον που αυτοί αναπτφςςονται και κάποιεσ ιδιαιτερότθτζσ τουσ
ςε ςχζςθ με τθν τροφι τουσ.

Τδρόβια

Ηουν ςτο νερό όπου είναι δεινοί κολυμβθτζσ και
βουτθχτάδεσ. Σρζφονται με μικρά ψάρια, ζντομα
αλλά και φφκια. υναντιοφνται γφρω από τισ αλυκζσ
όπου θ τροφι τουσ είναι πιο άφκονθ.

Αρπακτικά

Εμφανίηονται ςτισ αλυκζσ για να ςυλλάβουν κθράματα, όπωσ ψάρια και μικρά πουλιά ι αυγά αυτϊν.
Δεν είναι ςυνεχισ θ παρουςία τουσ ςτισ αλυκζσ.

Ψάρια

Ηαμπαρζλα

Οι αλυκζσ λόγω τθσ μεγάλθσ αλατότθτασ των νερϊν
είναι φτωχι ςε ψάρια. Σο ψαράκι Ηαμπαρζλα είναι
πολφ ανκεκτικό και το μοναδικό ςτισ λεκάνεσ υψθλισ αλατότθτασ. Σρζφεται με ζντομα, νεκρά υλικά
και ηωοπλαγκτόν (Αρτζμια).

Μαλάκια

τρείδια
Μφδια
Όςτρακα
αλιγκάρια
Αχινοί

Είναι οργανιςμοί που ηουν κυρίωσ ςτον πυκμζνα
τθσ κάλαςςασ. Ηουν τρϊγοντασ φυτοπλαγκτόν, Ηωοπλαγκτόν και νεκρά οργανικά υλικά.

Σκουλικια

Αλμυρϊν
Τφάλμυρων
Γλυκϊν
νερϊν

Ηουν ςτον πυκμζνα των αλυκϊν, αναπτφςςονται
μζςα ςτθν λάςπθ και τρζφονται από τα νεκρά οργανικά υπολείμματα των οργανιςμϊν μετά το κάνατό τουσ.

Δεκάδεσ είδθ
με ςθμαντικότερο τθν
Αρτζμια

Πρόκειται για μια γαρίδα χωρίσ κζλυφοσ, διαςτάςεων ζωσ ζνα εκατοςτό. Σρζφεται με φυτοπλαγκτόν
και νεκρά υπολείμματα οργανιςμϊν. Αποτελεί ιδανικι τροφι για τα Φλαμίγκο και τισ Αβοκζτεσ. Πολφ
ςυνθκιςμζνα είναι τα αυγά τθσ (κφςτεσ).

Ρουλιά

Παρυδάτια

Ηουν ςτα ρθχά νερά και ςτουσ λαςπότοπουσ. Με το
ράμφοσ τουσ και τα πόδια τουσ ψάχνουν για ςκουλικια, όςτρακα, μαλάκια, ζντομα και μικρά ψάρια.
Μερικά, όπωσ το Φλαμίνγκο και θ Αβοκζτα, φιλτράρουν το νερό και ςυγκρατοφν τον ηωοπλακτονικό
οργανιςμό Αρτζμια.

Ηωοπλαγκτόν

2.

Φφλλα εργαςίασ
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Τϊρα μπορείσ κι εςφ να ξεχωρίςεισ τα είδθ τθσ πανίδασ ξζροντασ τθν τροφι τουσ;
Γράψε το ςωςτό είδοσ που αντιςτοιχεί ςτισ φωτογραφίεσ των πικανϊν του γευμάτων.

-----------------

-----------------

----------------

----------------

-----------------

-----------------

Φωτογραφίεσ τριϊν ειδϊν Φυτοπλαγκτοφ από θλεκτρονικό μικροςκόπιο

Φφλλα εργαςίασ
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Παρακολουκϊντασ προςεκτικά τουσ οργανιςμοφσ που περιγράψαμε πριν, μπορείσ να φτιάξεισ
μια πυραμίδα, ανάλογα με το είδοσ τροφισ που καταναλϊνει ο κάκε οργανιςμόσ; τθν βάςθ τθσ
πυραμίδασ κα τοποκετιςεισ τα είδθ που δεν τρζφονται από άλλουσ οργανιςμοφσ, γιατί φτιάχνουν
μόνα τουσ τθν τροφι τουσ από ανόργανα υλικά και τον ιλιο με τθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ.
Σα είδθ αυτά ονομάηονται παραγωγοί.
τθν κορυφι τθσ πυραμίδασ κα βάλεισ τα είδθ ι το είδοσ που τρϊει πολλά είδθ από αυτά
που περιγράψαμε, αλλά δεν τρϊγεται από κανζνα. Είναι καταναλωτισ μεγάλθσ τάξθσ.
Ενδιάμεςα ςτθν πυραμίδα κα βάλεισ τα υπόλοιπα είδθ ανάλογα με το πόςα είδθ τρϊνε και
από πόςα τρϊγονται. Είναι όλα καταναλωτζσ ενδιάμεςων τάξεων.

Φφλλα εργαςίασ
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Συμπλθρϊςτε με τα είδθ που ςασ δίνονται ςτον πίνακα μια τροφικι πυραμίδα, που
κατά τθ γνϊμθ ςασ ταιριάηει ςτο περιβάλλον των αλυκϊν.

Σςικνιάσ

Αβοκζτα

Ηαμπαρζλα

Φυτοπλαγκτόν

Λφκοσ

Ψαλιδιάρθσ

Μαλάκια

Αρτζμια

Φφκια

κουλικια

Ρρόςεξε ποιο τρϊει ποιο!

Φφλλα εργαςίασ
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Αςπροτςικνιάσ

Στακτοτςικνιάσ

Αργυροτςικνιάσ

Νανοςκαλίδρα

Καλαμοκανάσ

Κόκκινθ Καλιδρίδα

Κοκκινοςκζλθσ

Λαγγόνα

Λαςποςκαλίδρα

Μαχθτισ

Στρειδοφάγοσ

Κορμοράνοσ

Τουρλίδα

Χουλιαρομφτα

Φλαμίγκο

Αβοκζτα

Αλκυόνα

Βαρβάρα

Φαλαρίδα

Σκουφοβουτυχτάρι

Φφλλα εργαςίασ

21

2. Το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ εξζλιξθσ είναι θ προςαρμογι των ειδϊν ςτο περιβάλλον που
γεννιοφνται, αναπτφςςονται, ηουν και τρζφονται. Ρροςπάκθςε, αφοφ ςκεφτείσ τα παραπάνω, να
ςυνδυάςεισ πόδια και ράμφθ, ϊςτε να δθμιουργιςεισ τισ τρεισ μεγάλεσ ομάδεσ πουλιϊν τθσ λιμνοκάλαςςασ και των αλυκϊν. Υδρόβια (ηουν ςτο νερό), Ραρυδάτια (ηουν ςτισ όχκεσ και ςτισ
λάςπεσ), Αρπακτικά (τρζφονται από τισ δφο προθγοφμενεσ ομάδεσ).

φνδεςε με βζλθ τα ράμφθ και τα πόδια με τα πουλιά των κεντρικϊν
φωτογραφιϊν. Γράψε κάτω από τα πουλιά ςε πια κατθγορία ανικουν.
Ρροςζξτε τισ επιλογζσ ςασ αλλιϊσ κα δθμιουργιςετε καινοφρια είδθ
όπωσ αυτό τθσ φωτογραφίασ.

…………………………

…………………………

…………………………..

Φφλλα εργαςίασ

Ηωγράφιςε ζνα πουλί.
Ροιο είναι;
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1. Ποφ βρίςκει τθν τροφι του;

2. Ηει αποκλειςτικά ςτισ αλυκζσ;

3. Ηει ςτισ αλυκζσ όλο το χρόνο;

4. Αν όχι, ποφ ηει τον υπόλοιπο χρόνο;

5. Ποιεσ προςαρμογζσ ζχει για το περιβάλλον των αλυκϊν;

Φφλλα εργαςίασ
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Είμαι θ Χουλιαρομφτα.
Είμαι ζνα από τα απειλοφμενα με
εξαφάνιςθ είδθ!

Είμαι ο Αργυροτςικνιάσ.
Είμαι κι εγϊ ζνα από τα απειλοφμενα με εξαφάνιςθ είδοσ.

Είμαι θ Βαρβάρα. Είμαι απειλοφμενο
τρωτό είδοσ.

Φφλλα εργαςίασ
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Εκλιπόντα: πρόκειται για είδθ τα οποία βεβαιωμζνα δεν ζχουν παρατθρθκεί για περιςςότερα από 50 χρόνια.
Κινδυνεφοντα: τα είδθ εκείνα που κινδυνεφουν άμεςα με εξαφάνιςθ, εάν οι επιβαρυντικοί γι’ αυτά παράγοντεσ δεν πάψουν να υφίςτανται.
Τρωτά: τα είδθ για τα οποία υπάρχουν βάςιμοι λόγοι να πιςτζψει
κανείσ ότι κα γίνουν κινδυνεφοντα, εάν οι απειλζσ που αντιμετωπίηουν δεν πάψουν να υπάρχουν. Πολλζσ φορζσ τα ‘’τρωτά’’ είδθ
αναφζρονται και ωσ ‘’απειλοφμενα‘’.
Σπάνια: Είδθ με περιοριςμζνθ γεωγραφικι εξάπλωςθ, τα οποία δεν
είναι ‘’κινδυνεφοντα’’ ι ‘’τρωτά‘’ και απειλοφνται με εξαφάνιςθ.
Απροςδιόριςτα: είδθ που είναι γνωςτό ότι ανικουν ςε μία από τισ
παραπάνω κατθγορίεσ.

Ποιοι είναι κίνδυνοι που απειλοφν τα πουλιά του υγρότοπου των αλυκϊν; Αξίηει να
προςτατευτεί ο υγρότοποσ; Γιατί;

Φφλλα εργαςίασ
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Αναηθτιςτε βιοδθλωτικά ίχνθ ηϊων
θμειϊςτε με ζνα Χ αν κατά τθ διαδρομισ ςασ ςτο χϊρο των αλυκϊν παρατθριςετε
κάτι από τα παρακάτω
Φωλιζσ πουλιϊν

Κχνθ πελμάτων

Τρφπεσ - ανοίγματα

Ρατθμαςιζσ

Υπολείμματα τροφισ

Ρεριττϊματα

Φτερά / Κόκκαλα

Νεκρά ηϊα ι ιςτοί ςε αποςφνκεςθ

Άλλο: ………………………………………………………………………………………………………

Σε τι ηϊο νομίηεισ ότι ανικουν;
…………………………………………………………………………………………………………………

Φφλλα εργαςίασ

Θα χρειαςτείτε:
 Μολφβι, γόμα
 Ξυλομπογιζσ
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Συγκρατώ ςτο μυαλό μου!!
Προκεμάςτρεσ, Θερμάςτρεσ,
Αλοπιγια, Λ/Θ Κλείςοβασ

Βάλε τισ παρακάτω λζξεισ ςτθ ςωςτι τουσ κζςθ πάνω ςτο χάρτθ:





Λιμνοκάλαςςα Κλείςοβασ (Λ/Θ Κ.)
Αλοπιγια
Θερμάςτρεσ
Ρροκερμάςτρεσ

Φφλλα εργαςίασ
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Βάλε ςτα κυκλάκια τουσ αρικμοφσ που αντιςτοιχοφν ςτα ςτάδια του
‘’Δρόμου του αλατιοφ’’.


Εργοςτάςιο ςυςκευαςίασ του αλατιοφ



Σωροί απόκεςθσ του αλατιοφ



Φορτθγό για τθ μεταφορά του αλατιοφ από το κρυςταλλοπιγιο ςτισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ των αλυκϊν



…Το ςπίτι μασ



Μθχάνθμα ςυγκομιδισ του αλατιοφ



Δοχείο όπου το αλάτι ξεπλζνεται με καλαςςινό νερό

Φφλλα εργαςίασ
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…Σουρωτιρι για να φφγει το καλαςςινό νερό

Κόκκινθ κλωςτι δεμζνθ
ςτθν ανζμθ τυλιγμζνθ,
Δώςτε τθσ κλότςο να γυρίςει
παραμφκι ν΄ αρχινίςει...

1ο παραμφκι
ια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια κάλαςςα, αλμυρι και γεμάτθ ψάρια ςαν όλεσ τισ
άλλεσ αλλά ρθχι, πολφ ρθχι.
Λιμνοκάλαςςα, τϋ όνομά τθσ. Μεςολόγγι, ο τόποσ
που βριςκόταν.
Μζςα ςτα νερά τθσ, αυτι θ κάλαςςα, ζκρυβε κάτι
καλό κι, όπωσ όλα τα καλά, ιταν κι αυτό δεμζνο με μάγια.
Για να λυκοφν τα μάγια και νϋ αποκαλυφκεί το καλό ζπρεπε να βρεκεί κάποιοσ να τθν αγαπιςει και να τθν κοιτάξει με τα μάτια τθσ καρδιάσ!!!

2ο παραμφκι
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνασ καλόψυχοσ άνκρωποσ, ηεςτόσ και πονετικόσ, Ιλιοσ το όνομά του, που θ καλι του μοίρα τον
ζκανε άρχοντα ςτο πιο τρανό βαςίλειο, το βαςίλειο τϋ ουρανοφ και
του ϋδωςε τόςο χρυςάφια που κανζνασ ποτζ του δε χάρθκε.
Παρά τϋ αρχοντιλίκι και τα χρυςάφια του ο ϋΘλιοσ δεν ζπαψε
ποτζ του να ϋναι καλόψυχοσ, ηεςτόσ και πονετικόσ. Αγαποφςε και
νοιαηόταν το κάκε τι, μικρό ι μεγάλο, ςθμαντικό ι αςιμαντο, χριςιμο ι άχρθςτο. Όλα ςτα δικά του μάτια είχαν αξία. Γιατί όλα
μποροφςε και τα κοίταηε με τα μάτια τθσ καρδιάσ του.
Ζτςι ζλυνε τα μάγια τουσ.
Είδε ο Ιλιοσ τθ λιμνοκάλαςςα κι όλο χαρά τθσ είπε:
-Μεσ ςτα αχνογάλαηα νερά ςου, κυρά μου, εγώ βλζπω πολφτιμα πετράδια, άςπρουσ
κρυςτάλλουσ αλατιοφ, που όλοι, πλοφςιοι και φτωχοί, μποροφν να τουσ αποχτιςουν και
να κάνουν τθ ηωι τουσ νόςτιμθ.
Και για να τθσ το αποδείξει, εκεί, ςε μια λακκουβίτςα που με το κυματάκι τθσ είχε
γεμίςει με νερό, ζφτιαξε το πρϊτο αλάτι.
Σο δοκίμαςαν οι άνκρωποι και ξετρελάκθκαν.

Φφλλα εργαςίασ
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Με τθ βοικεια του Ιλιου και τθσ λιμνοκάλαςςασ το νερό βάλκθκαν να φτιάξουν κι
εκείνοι αλάτι.

Και τϊρα θ δικι ςασ ςειρά...
Ράρτε τϊρα εςείσ απϋ τθν ανζμθ τθν κλωςτι και φτιάξτε το δικό ςασ παραμφκι... για
το αλάτι που φτιάξανε οι άνκρωποι:

3ο Ρ α ρ α μ φ κ ι
Μια φορά κι ζναν καιρό οι άνκρωποι ζβαλαν κάτω το μυαλό τουσ, πιραν μολφβια
και χαρτιά κι ζφτιαξαν ςχζδια και παραςχζδια, για να μπορζςουν με τθν τζχνθ του Ιλιου
και τθσ λιμνοκάλαςςασ τα νερά να φτιάξουν αλάτι...

Φφλλα εργαςίασ
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τον ευρφτερο χϊρο των Αλυκϊν υπάρχουν αρχαιολογικά ευριματα που ςυνδζονται με
τον υγρότοπο.
Μελζτθςε και εντόπιςε ςτο χάρτθ τθσ
περιοχισ τισ κζςεισ των
αρχαιολογικϊν ευρθμάτων.
υηθτείςτε μεταξφ
ςασ το κζμα τθσ φπαρξθσ των ευρθμάτων
αυτϊν ςτθν περιοχι
κατά τθν αρχαιότθτα
και ςυςχετίςτε τθν αρχαία ιςτορία με το χϊρο των αλυκϊν.
Θ περιοχι είναι
γνωςτι τόςο από τθν
αρχαία ιςτορία όςο και
από τθν νεότερθ. Αναηθτείςτε υλικό ςτθ βιβλιοκικθ του ΚΠΕ ι του χολείου ςασ και ςτο
διαδίκτυο και καταγράψτε τισ ςθμαντικότερεσ παραδόςεισ και ιςτορικά γεγονότα που ςυνδζονται με το χϊρο των Αλυκϊν. τθ ςυνζχεια ςυηθτιςτε τθ ςχζςθ τουσ με το φυςικό περιβάλλον.
Επιλζξτε ζνα ιςτορικό γεγονόσ που ςυνδζεται με τθν περιοχι και κάντε τισ δικζσ ςασ
προτάςεισ για τθν προβολι του με τεχνθτά μζςα (προπλάςματα, μακζτεσ, ςχζδια, φωτογραφίεσ κ.α.)

Φφλλα εργαςίασ
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Οι κάτοικοι τθσ περιοχισ μασ διθγοφνται μφκουσ, κρφλουσ, παραδόςεισ κ.α. Ηθτείςτε
από αυτοφσ να ςασ διθγθκοφν κάτι. τθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊςτε τθν ζρευνα με άλλεσ πλθροφορίεσ που κα ςυλλζξετε (βιβλιοκικεσ, διαδίκτυο).
Αφοφ ςυγκεντρϊςετε το απαραίτθτο υλικό προβείτε ςτισ παρακάτω ενζργειεσ:
1. Δραματοποίθςθ του μφκου
Με απλά υλικά ετοιμάςτε ζνα μικρό μονόπρακτο ι μια ςτατικι εικόνα που κα μασ
διθγείται το μφκο.
2. Συςχετίςτε τισ περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ που παρατθρικθκαν ςτθν περιοχι με
τα πολιτιςτικά και πολιτιςμικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ
3. Συγκεντρϊςτε τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ ςασ και δθμιουργείςτε ζνα χάρτθ τθσ περιοχισ όπου κα αποτυπϊνονται οι ςθμαντικότεροι μφκοι, κρφλοι,
παραδόςεισ, κ.α.
4. Ζχοντασ το παραπάνω πλθροφοριακό υλικό δθμιουργείςτε ζνα φυλλάδιο προβολισ τθσ περιοχισ που κα προςελκφει πικανοφσ επιςκζπτεσ ςτθν περιοχι.

Φφλλα εργαςίασ
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Αφοφ ςυγκεντρϊςετε τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τα πολιτιςτικά ςτοιχεία που ζχουν ςχζςθ με τισ αλυκζσ και το αλάτι διερευνιςτε τθ ςχζςθ αυτϊν με κακζνα από τα
ακόλουκα:



Αρχαιολογικά ευριματα



Τόποι λατρείασ



Ιςτορικά γεγονότα



Λογοτεχνικά κείμενα



Καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ



Μφκουσ – κρφλουσ – παραδόςεισ



Ήκθ ζκιμα



Τοπωνφμια

Φφλλα εργαςίασ
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1. Συηθτείςτε με τουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ του Μεςολογγίου και καταγράψτε τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τισ επιδράςεισ του ιαματικοφ τουριςμοφ ςτθν πόλθσ τουσ

2. Συγκρίνετε περιοχζσ τθσ πατρίδασ μασ με ανεπτυγμζνο ιαματικό τουριςμό με τα ιαματικά λαςπόλουτρα των αλυκϊν.

3. Ροιοι κεωρείτε ότι είναι οι φορείσ που κα μποροφςαν να προωκιςουν
τθν ανάπτυξθ του ιαματικοφ τουριςμοφ ςτθν περιοχι.

4. Διατυπϊςτε τισ δικζσ ςασ ςκζψεισ και προτάςεισ για τθν ανάπτυξθ του
ιαματικοφ τουριςμοφ ςτθν περιοχι.

Φφλλα εργαςίασ
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1. Συηθτιςτε μεταξφ ςασ τισ αξίεσ και τθ ςθμαντικότθτα του υγρότοπου των
αλυκϊν και διατυπϊςτε τρεισ προτάςεισ τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προςταςίασ του υγρότοπου.
α.
βϋ.

γ’.

2. Με βάςθ τισ παραπάνω προτάςεισ ςασ δθμιουργείςτε μια αφίςα ςυηθτϊντασ:
 Σο κζμα που κα ζχει
 ε ποιουσ απευκφνεται
 Σο μινυμα που κζλετε να ςτείλετε μζςα από αυτι
 Αν κα περιζχει κείμενο ι μόνο εικόνεσ
 Σα υλικά που κα χρθςιμοποιιςετε.

Φφλλα εργαςίασ
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Σενάριο
Σθν πόλθ του Μεςολογγίου επιςκζπτεται ζνασ επενδυτισ με ςκοπό τθν ανζγερςθ μιασ
ξενοδοχιακισ μονάδασ δίπλα ςτο χϊρο των Αλυκϊν που κα αποβλζπει ςτθν τουριςτικι
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. Ο διμαρχοσ τθσ πόλθσ καλεί τουσ φορείσ τθσ περιοχισ ςε ανοιχτι
ςυηιτθςθ με κζμα: ‘’Θ ανάδειξθ των του Υγρότοπου των Αλυκϊν και θ τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ‘’.
Καλοφνται όλεσ οι ομάδεσ ςυμφερόντων τθσ περιοχισ να αναπτφξουν τθ κζςθ τουσ.

Στόχοσ:
 Θ διευκζτθςθ των αντικρουόμενων ςυμφερόντων
 Θ επίτευξθ ςυναίνεςθσ όλων ενδιαφερομζνων για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ ςτα
πλαίςια τθσ αειφορικισ διαχείριςθσ

Οδθγίεσ
Χωριςτείτε ςε τόςεσ ομάδεσ ϊςτε να εκπροςωπθκοφν οι διάφορεσ κοινωνικζσ κατθγορίεσ. Θ κάκε ομάδα κα προςπακιςει να υποςτθρίξει με επιχειριματα τισ κζςεισ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα.

όλοι
1. Διμαρχοσ
2. Εκπρόςωποσ Ρεριβαλλοντικισ οργάνωςθσ
3. Επενδυτισ
4. Εκπρόςωποσ τουριςτικοφ πρακτορείου
5. Εκπρόςωποσ πρακτορείου οικοτουριςμοφ
6. Ρολίτεσ περιοχισ
7. Εκπρόςωποσ εργαηομζνων ςτισ αλυκζσ
8. Μακθτζσ, μζλθ τθσ ομάδασ Ρ.Ε.
9. Εκπρόςωποσ γαιοκτθμόνων
10. Εκπρόςωποσ αλιζων
11. Εκπρόςωποσ Ρολιτιςτικϊν Συλλόγων
12. Εκπρόςωποσ τθσ Εφορίασ Αρχαιοτιτων
13. Γεωδιατθρθτισ

Ενδεικτικά επιχειριματα




Υπζρ: οικονομικά ςυμφζροντα (εςτιατόρια, ξενοδοχεία, spa, κζντρα ψυχαγωγίασ),
νζεσ κζςεισ εργαςίασ
Κατά: αιςκθτικι και περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ, όχλθςθ, αλλοίωςθ φυςιογνωμίασ
τθσ περιοχισ, ρφπανςθ λιμνοκάλαςςασ, μείωςθ άγριασ ηωισ.

Φφλλα εργαςίασ
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7

« Το μζγα μυςτιριο
ςτ’ αγκακόφυλλα
μζςα του ιλιου »
ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
Οδ. Ελφτθσ

‘

ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
Οδ. Ελφτθσ



Δϊςτε μζςα από τουσ ςτίχουσ του Μεςολογγίτθ ποιθτι τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του αλατιοφ τθσ λιμνοκάλαςςασ του Μεςολογγίου.

 Γεννιζται από τθ ……………………………….!
 Στθν υφι του μοιάηει ……………....……αλλά
ταυτόχρονα και ……………..……!
 Αν και είναι δθμιοφργθμα τθσ φφςθσ, δείχνει ςαν
να δουλεφτθκε από χζρι………………………!
 Ζχει τθν κακαρότθτα ……………………….!
 Τθσ λιμνοκάλαςςασ δθμιουργία,
ζχει τθ λευκότθτα ………………….……..!

Φφλλα εργαςίασ
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‘’Το αλάτι‘’
‘’Μζς’ από τον αφρό ςου, λιμνοκάλαςςα,
ςαν κάτι, αντάμα ςκαλιςτό και αγζρινο, ςαν κάτι
που δοφλεψε το χζρι του ποιθτι,
να το κακάριο κροφςταλλο, να το χιονάτο αλάτι!
…………………………………………….……………………………………………….. ‘’
ΚΩΣΤΘΣ ΡΑΛΑΜΑΣ

Δϊςτε μζςα από τουσ ςτίχουσ του Μεςολογγίτθ ποιθτι τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του αλατιοφ τθσ λιμνοκάλαςςασ του
Μεςολογγίου, ςυμπλθρϊνοντασ το ςταυρόλεξο.

ΟΙΗΟΝΤΙΑ
1. Γεννιζται από τθ ……………………………!
2. Αν και είναι δθμιοφργθμα τθσ φφςθσ, μοιάηει ςαν να δουλεφτθκε
από χζρι……………………!
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ζχει τθν κακαρότθτα ……………………………..……….!
2. Τθσ λιμνοκάλαςςασ δθμιουργία, ζχει τθ λευκότθτα
……………………………..!
3. Αν και χειροπιαςτό, ςτθν υφι του είναι ………………………………….………!
4. Αν και δεν το ζχει ςκαλίςει ανκρϊπου χζρι, μοιάηει να είναι
…………………………………………!
1

1

2

2

3

4
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Ερωτιςεισ

1. οβαρότατθ πακολογικι κατάςταςθ του οργανιςμοφ λόγω ζλλειψθσ νεροφ και αλατιοφ. (…………………………..……….)
2. Παρζχεται ωσ πρωταρχικι κεραπευτικι αγωγι. (………………………………….)
3. Πρζπει να μπαίνει ……………… ςτθν κακθμερινι λιψθ αλατιοφ από τον άνκρωπο, για
να μθ βλάπτεται θ υγεία του.
4. Θ θμεριςια κατανάλωςθ εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, κυρίωσ από:
4α. το ………………………..
4β. τθν ……………..…………
4γ. τθν ……………………….
4δ. τθ ……….……………….

Φφλλα εργαςίασ

Γιατί ζνασ ακλθτισ αγϊνων δρόμου ζχει μεγαλφτερθ ανάγκθ ςε αλάτι;
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Γιατί ςτα φυτοφάγα ηϊα είναι απαραίτθτθ θ πρόςκετθ λιψθ αλατιοφ,
ενϊ ςτα ςαρκοφάγα όχι;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Μπορείσ να βρεισ τι δουλειά κάνω κάκε φορά;

………………………………………………

…………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………..

………………………………………….

………………………………………….
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Δραςτθριότθτεσ εργαηομζνων και επιςκεπτϊν
(Απορρίμματα από εργαηόμενουσ και επιςκζπτεσ)
Σακοφλεσ πλαςτικζσ

Σακοφλεσ χάρτινεσ

Ρλαςτικά μπουκάλια

Γυάλινα μπουκάλια

Κουτιά αναψυκτικϊν

Καπάκια

ουχιςμόσ, παποφτςια

Ριάτα, ποτιρια, μαχαιροπιρουνα

Συςκευαςίεσ τροφίμων

Δακτφλιοι αςφαλείασ αναψυκτικϊν

Καλαμάκια

Κάλυκεσ φυςιγγίων

Μθχανιματα και αυτοκίνθτα
(Απορρίμματα από μθχανιματα και αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται ςτισ αλυκζσ)
Δοχεία/ςυςκευαςίεσ λιπαντικϊν

Λάςτιχα

Εξαρτιματα κινθτιρα

Καλϊδια

Εγκαταλελειμμζνεσ μθχανζσ

Ιμάντεσ μθχανϊν

Λαμαρίνεσ μθχανθμάτων

Βίδεσ, παξιμάδια, πρόκεσ

Κάπνιςμα
(Απορρίμματα που ςχετίηονται με το κάπνιςμα)
Τςιγάρα/Φίλτρα τςιγάρων

Συςκευαςία τςιγάρων / καπνοφ

Αναπτιρεσ

Κουτιά ςπίρτων

Αποκζςεισ
(Υλικά ςχετιηόμενα με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ)
Θλεκτρ. Συςκευζσ (ψυγεία κ.λ.π.)

Οικοδομικά Υλικά

Βαρζλια

Ρλαςτικά

Εξοπλιςμόσ γραφείων

Μπαταρίεσ ςυςκευϊν

Διάφορα που δεν εντάςςονται ςτα παραπάνω
Ρεριγραφι:…………………………………………………………………………………………………………..……..
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Οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ζφεραν αλλαγζσ ςτο φυςικό περιβάλλον που άλλοτε
υποβάκμιςαν και άλλοτε βοικθςαν τον υγρότοπο. ε όλο τον κόςμο ζχουν αναπτυχκεί
ςκζψεισ και προτάςεισ για τθν προςταςία των αλυκϊν και των μορφϊν ηωισ που αναπτφςςονται ςε αυτζσ. Μερικοί από τουσ κινδφνουσ που απειλοφν τουσ υγροβιότοπουσ των
αλυκϊν παγκόςμια είναι: Κλείςιμο και εγκατάλειψθ των αλυκϊν, ρφπανςθ υδάτων από
αςτικά λφματα, ρφπανςθ από ςτερεά απόβλθτα, λακροκθρία, αποξιρανςθ των αλυκϊν,
γεωργικά απόβλθτα, κτθνοτροφικά απόβλθτα, καταςκευαςτικά ζργα ςτον περιβάλλοντα
χϊρο των αλυκϊν, θχορφπανςθ, καταςτροφι κζςεων φωλιάςματοσ και αναπαραγωγισ.
1. Μπορείσ να κατατάξεισ τουσ παραπάνω κινδφνουσ κατά ςειρά ςπουδαιότθτασ
ςφμφωνα με τθ δικιά ςου κρίςθ και να περιγράψεισ τουσ λόγουσ που ςε οδιγθςαν ςε
αυτι τθν απόφαςθ
α/α κατά επικινδυνότθτα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ρεριγραφι κινδφνου

Αιτιολόγθςθ
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2. Στο χϊρο των αλυκϊν ζχουν γίνει παρεμβάςεισ με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, όπωσ θ καταςκευι νθςίδων φωλιάςματοσ των πουλιϊν. Σίγουρα μποροφν
να γίνουν και άλλεσ παρεμβάςεισ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ. Ροιεσ κατά τθ γνϊμθ ςου
πρζπει να είναι αυτζσ; Για να προτείνεισ πρζπει να ςκεφτείσ τι ηθτοφν τα πουλιά που
ζρχονται ςτισ αλυκζσ (τροφι, φωλιά, αςφάλεια) και τι τα ενοχλεί ( κόρυβοσ, ανκρϊπινθ
δραςτθριότθτα, ρφπανςθ). Μθν ξεχνάσ όμωσ ότι οι αλυκζσ πρζπει να λειτουργοφν.
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3. Στισ αλυκζσ εκτόσ από παραγωγι αλατιοφ μποροφν να αναπτυχκοφν και άλλεσ
δραςτθριότθτεσ όπωσ: Τουριςμόσ με ςκοπό τθν παρατιρθςθ πουλιϊν, μουςεία αλατιοφ,
εκκεςιακοί χϊροι βιομθχανικισ τεχνολογίασ, εκπαιδευτικά προγράμματα με κζμα το περιβάλλον. Κατά τθ γνϊμθ ςου πρζπει να γίνει κάτι αντίςτοιχο και ςτισ αλυκζσ Μεςολογγίου και αν ναι με ποιουσ περιοριςμοφσ και γιατί.
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Ζφυγε το Λ από το ΑΛΑΤΙ.
Βρεσ ςε ποιεσ λζξεισ πιγε να κρυφτεί!

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΛΥΚΕΣ
ΑΛΟΦΥΤΑ
ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ
ΑΛΟΡΘΓΙΑ
ΓΛΑΟΣ
ΦΥΤΟΡΛΑΓΚΤΟΝ
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1

Α_ _ _ _ Το παράγουν οι αλυκζσ.
Λ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ζτςι λζνε τθ κάλαςςα
του Μεςολογγίου.
Υ_ _ _

Ζτςι λζγανε το νερό οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ.

Κ_ _ _ _ _ _ Φυτρϊνουν όπου υπάρχει πολφ νερό.
Ε_ _ _ _ _ Σε αυτι τθ χϊρα ηοφμε.
Σ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Το πουλί αυτό ζχει
χρϊμα ςταχτί.
2

Α_ _ _ _ Το βάηουμε ςτο φαγθτό.
Λ_ _ _ _ Ηουν κι εκεί ψάρια.
Α_ _ _ _ _ _ Λζγονται τα φυτά των αλυκϊν.
Τ_ _ _ _ _ _ _ Ζνα πουλί των αλυκϊν.
Ι_ _ _ _ Θ κάλαςςα ζχει πολφ από αυτό.
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48

ποφ κα ηοφςα;
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Μφκι μφκι παραμφκι
το κουκί και το ρεβίκι,
εμαλϊνανε ςτθ βρφςθ.
Πζραςε και θ φακι
και τα βάηει φυλακι
και θ φάβα τθσ φωνάηει,
φακι, βγάλ’ τα ζξω, δεν πειράηει…

ΜΛΑ ΦΟΡΑ ΚΛ ΕΝΑ ΚΑΛΡΟ ΘΣΑΝ ΕΝΑ ΦΛΑΜΛΝΓΚΟ
………..

☺ ποφ ζμενε το φλαμίνγκο;
☺ ζμενε μόνο του;
☺ είχε οικογζνεια;
☺ πϊσ περνοφςε τθ μζρα του;
☺ ποφ ζβριςκε τθν τροφι του;
☺ ταξίδευε ςε άλλουσ τόπουσ;
☺ γνϊριςε άλλεσ πολιτείεσ;
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