
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως 

οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, 

θηλαστικά 



Στάδια Προγράμματος 

•Καθορισμός Θέματος – Ομάδων εργασίας 

•Συλλογή υλικού σχετικού με το οικοσύστημα του 

ελαιώνα (πληροφορίες, φωτογραφίες, κ.ο.κ.) 

•Γενική μελέτη της βιολογικής ποικιλότητας 

(επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 

•Ανάλυση του ελαιώνα ως οικοσύστημα 

•Μελέτη της χλωρίδας του ελαιώνα (εκδρομή σε 

ελαιώνα, συλλογή φυτών) 

•Ανάλυση της πανίδας του ελαιώνα (επίσκεψη 

στο μουσείο Βρίσσας, φωτογραφήσεις) 

•Συμπεράσματα 

 



Συλλογή Υλικού: Το οικοσύστημα του ελαιώνα 
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Συλλογή Υλικού: Η παλέτα του ελαιώνα 



Βιολογική ποικιλότητα (βιοποικιλότητα) 

Για πρώτη φορά το 1986 (Νοrse) η βιολογική ποικιλότητα 

(βιοποικιλότητα) «τεμαχίστηκε» σε τρία συστατικά: 

• Στη γενετική ποικιλότητα (ποικιλότητα μέσα στο είδος) 

• Στην ποικιλότητα των ειδών (αριθμός των ειδών) 

• Και στην οικολογική ποικιλότητα (ποικιλότητα των 

βιοκοινοτήτων) 

Ο όρος βιοποικιλότητα αναφέρεται στα 

διαφορετικά είδη οργανισμών που υπάρχουν σε 

ένα οικοσύστημα. Όσο μεγαλύτερη 

βιοποικιλότητα έχει ένα οικοσύστημα, τόσο πιο 

ισορροπημένο είναι. 



Βιοποικιλότητα: Πρώτη Επαφή 

Ενημερωνόμαστε για τη 

βιοποικιλότητα  

στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 



Βιοποικιλότητα: Στο Εργαστήριο 

Μελετώντας τη χλωρίδα και την πανίδα 

στο εργαστήριο του πανεπιστημίου 



Γιατί χρειαζόμαστε τη βιοποικιλότητα (1); 

•Για τον καθαρισμό του αέρα και του νερού 

•Για τον μετριασμό των ξηρασιών και των 

πλημμυρών 

•Για τη δημιουργία και τη διατήρηση των εδαφών 

και την ανανέωση της γονιμότητάς τους 

•Για την αποδόμηση των αποβλήτων 

•Για την επικονίαση της γεωργικής και φυσικής 

βλάστησης 

•Για την ανακύκλωση και κυκλοφορία των 

θρεπτικών συστατικών 



Γιατί χρειαζόμαστε τη βιοποικιλότητα (2); 

•Για τον έλεγχο της μεγάλης πλειοψηφίας 

πιθανών ζιζανίων. 

•Για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση 

λόγω των κυμάτων. 

•Για τη μερική σταθεροποίηση του κλίματος. 

•Για το μετριασμό της έντασης των ακραίων 

καιρικών φαινόμενων και των επιπτώσεων τους. 

•Για την αισθητική της αξία. 

•Για την εγγενή της αξία. 



Τι απειλεί τη βιοποικιλότητα; 

•Η κλιματική αλλαγή. 

•Η απώλεια των ενδιαιτημάτων. 

•Η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων. 

(συμπεριλαμβάνεται η ρύπανση). 

•Ο καταρκεσμός των ενδιαιτημάτων. 

•Η υπερεκμετάλλευση των ειδών για ανθρώπινη 

χρήση. 

•Η εισαγωγή ξενικών ειδών 

•Η αυξημένη εξάπλωση των ασθενειών 



Ανάλυση του ελαιώνα ως οικοσύστημα (1): 

Χλωρίδα & Πανίδα 

Πολλά είδη φυτών και ζώων υπάρχουν:  

 

•Στη Νότια Ελλάδα. 

•Στη Στερεά Ελλάδα.  

•Στην Πελοπόννησο. 

•Στη Κρήτη αλλά και 

 

•Στη Νότια Ισπανία  

•Στις ακτές της Αφρικής  

•Στις Νότιες ακτές της Τουρκίας  

•Στην Κύπρο και 

•Στο Ισραήλ  
  ΠΑΝΙΔΑ   ΧΛΩΡΙΔΑ 



Ανάλυση του ελαιώνα ως οικοσύστημα (2): 

Το Τροφικό Πλέγμα 
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Ανάλυση του ελαιώνα ως οικοσύστημα (3): 

Ενέργειες ανά μήνα 

Μήνας  Ενέργειες  

Ιανουάριος Συλλογή ελαιοκάρπου, λίπανση του χωραφιού.  

Φεβρουάριος Συλλογή ελαιοκάρπου 

Μάρτιος Ελαιοσυλλογή, κλάδεμα δέντρων, κάψιμο κλαδιών.  

Απρίλιος Κλάδεμα δέντρων, κάψιμο κλαδιών, όργωμα του 

χωραφιού.  

Μάιος Όργωμα του χωραφιού.  

Ιούνιος Ψεκασμός για δάκο και άλλες ασθένειες, πότισμα στις 

ποτιστικές καλλιέργειες.  

Ιούλιος Πότισμα στις ποτιστικές καλλιέργειες.  

Αύγουστος Επαναληπτικός ψεκασμός για δάκο και άλλες 

ασθένειες.  

Σεπτέμβριος Απομάκρυνση άγριων βλαστών που φύονται στους 

κορμούς, καθαρισμός από άγρια χόρτα και 

καθαρισμός εδάφους για την έναρξη της 

ελαιοσυγκομηδής  

Οκτώβριος Κόψιμο και κάψιμο των άγριων φυτών (πρίνοι), 

άπλωμα των διχτυών  

Νοέμβριος Συλλογή ελαιοκάρπου από τα δίχτυα, μεταφορά τους 

στο ελαιοτριβείο.  

Δεκέμβριος 

 

Συλλογή ελαιοκάρπου κυρίως των όψιμων ποικιλιών 

(αδραμιτιανές, δαφνάρες, λαδολιές), λίπανση του 

χωραφιού.  



Στον Ελαιώνα - Συλλογή Φυτών 

Επίσκεψη στο Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Βρίσσας 

Συλλογή φυτών 



Φωτογραφίζοντας τη χλωρίδα 



Φωτογραφίζοντας την πανίδα 



Ανακαλύπτοντας τον ελαιώνα (1) 



Ανακαλύπτοντας τον ελαιώνα (2) 



Δημιουργώντας τα φυτολόγια 



Οι Ζωγραφιές Μας (1) 

Χλωρίδα Του Ελαιώνα 



Οι Ζωγραφιές Μας (2) 

Χλωρίδα Του Ελαιώνα 



Οι Ζωγραφιές Μας (3) 

Πανίδα Του Ελαιώνα 



Οι Ζωγραφιές Μας (4) 

Πανίδα Του Ελαιώνα 



Συμπεράσματα (1) 
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Από 1m2 εδάφους του ελαιώνα συλλέξαμε όλα τα φυτά. Στη συνέχεια 

κάναμε την καταμέτρηση και βρήκαμε: 

Α) 100 μαργαρίτες 

Β) 60 ανεμώνες 

Γ) 40 αγροστώδη 

Με βάση αυτές τις μετρήσεις κάναμε το παρακάτω γράφημα: 



Συμπεράσματα (2) 

Mε ποιες δραστηριότητες επεμβαίνει ο άνθρωπος στο 

οικοσύστημα του ελαιώνα; 

Με: 

• Το κλάδεμα  

• Το ράβδισμα 

• Το όργωμα 

• Το ράντισμα με φυτοφάρμακα 

• Τη λίπανση 



Συμπεράσματα (3) 

Ποιες οι συνέπειες της επέμβασης του ανθρώπου στο 

οικοσύστημα του ελαιώνα; 

• Ρύπανση ατμόσφαιρας  

• Ρύπανση του νερού  

• Ρύπανση του εδάφους  

• Εξαφάνιση χλωρίδας και πανίδας με αποτέλεσμα να 

διαταράσσεται η φυσική ισορροπία.  

• Μείωση ωφέλιμων εντόμων (π.χ πασχαλίτσα)  



Συμπεράσματα (4) 

Με ποιους τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να διαταράξει 

την ισορροπία του οικοσυστήματος του ελαιώνα;  

• Με την υπερβολική λίπανση  

• Αλόγιστη άρδευση  υπερβολική υγρασία 

• Λανθασμένο κλάδεμα  ανεπαρκής φωτισμός και 

αερισμός του δέντρου   

• Με την υπερβολική χρήση των φυτοφαρμάκων   

καταστροφή φυσικών εχθρών  



Συμπεράσματα (5) 

Mε ποιες επιπλέον δραστηριότητες επεμβαίνει ο 

άνθρωπος στο οικοσύστημα γενικότερα απειλώντας τη 

βιοποικιλότητα; 

Με: 

• Το κυνήγι  

• Την αλιεία 

Έχει αποδειχθεί ότι:  

Πληθυσμοί θηρευτών έχουν μειωθεί λόγω της ελάττωσης  

των πληθυσμών των θηραμάτων τους 



Η Αφίσα Μας  



Η Περιβαλλοντική ομάδα 



Επιμέλεια Παρουσίασης, Εφέ: 

 Μάρσια Πούλιου  

 

 Κείμενα:  
Λιάνα Κόκκινου, Νικολέτα Χωριατέλλη, 

Εριφύλλη Χατζησάββα, Βιργινία Γονιδέλλη, 

Δέσποινα Χατζέλη, Σοφία Σαμαρά 

 

Ηχογράφηση: 
Εύη Κωστομοίρη, Κάρλα Ισιδώρου, 

Πολυξένη Καρακωνσταντή 



 Ζωγραφιές:  
Βασίλης Στεφάνου, Άννα Λίνου, 

Νικολέτα Χωριατέλλη, Μελίνα Γαβριήλ 

 

Αφίσα: 
 Μελίνα Γαβριήλ, Βασίλης Στεφάνου, 

Νικολέτα Χωριατέλλη, Άννα Λίνου 



Η ομάδα των μαθητών: 
Μάρσια Πούλιου, Λιάνα Κόκκινου, Νικολέτα 

Χωριατέλλη, Δέσποινα Σφαμιδάκη, Γαβριέλα 

Ψάνη, Μελίνα Γαβριήλ, Χάιδω 

Παπαδοπούλου, Εριφύλλη Χατζησάββα, 

Βασίλης Στεφάνου, Λευτέρης Ζαφείρης, 

Ραφαήλ Καρακωνσταντής, Γεωργία 

Μυλωνάκη, Σοφία Σαμαρά, Δέσποινα 

Χατζέλλη, Καρακωνσταντή Πολυξένη, 

Κάρλα Ισιδώρου, Έυη Κωστομοίρη, Άννα 

Λίνου. 



 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: 

 

 Ευγενία Μαχαιρίδου 

Βασίλης Παλάζης  

 

 


