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Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα 
 

 
 
Το θερμόμετρο πρέπει να μην είναι βρεγ-
μένο. Σε σκιερό μέρος το περιστρέφουμε 
για 1,5 λεπτό και διαβάζουμε γρήγορα την 
ένδειξη. Για περισσότερη ακρίβεια επανα-
λαμβάνουμε τη διαδικασία τρεις φορές και 
η ζητούμενη θερμοκρασία είναι ο μέσος 
όρος των μετρήσεων. Καταγράφουμε στο 
σχετικό πίνακα τις μετρήσεις μας. (Κρατά-
με απόσταση από εκείνον που εκτελεί τη 
μέτρηση, για να μην επηρεάζει η παρουσία 
μας τη θερμοκρασία του αέρα). 

 
 

 
Μέτρηση υγρασίας της ατμόσφαιρας 

 
Ηλεκτρονικό ψυχρόμετρο 

 
 
Τοποθετούμε το ψυχρόμετρο σε σκιερό και ανοιχτό μέ-
ρος και απομακρυνόμαστε. Μετά από πέντε λεπτά ένας 
μαθητής (παρατηρητής), δίχως να το αγγίζει, σημειώ-
νει την ένδειξη στον πίνακα, στην γραμμή «Υγρασία αέ-
ρα». 

 
 
 

 
 
 

Μέτρηση θερμοκρασίας εδάφους 
 
 
«Καρφώνουμε» το θερμόμετρο σε μη σκιαζόμενο ακά-
λυπτο έδαφος, σε ανοιχτό μέρος και σε βάθος 10 εκ. 
και μετά από πέντε λεπτά σημειώνουμε την ένδειξη 
στον πίνακα.  

έδαφος 

50 εκ. 
άνεμος 

θερμόμετρο 

100 εκ. 

1m 

    έδαφος 
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Καταγραφή μετρήσεων 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Συγκρίνετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δύο 
περιοχών. 
Υπάρχουν διαφορές; 
 

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

 
 

 Περιοχή 1….………………. Περιοχή 2…….……………. 

Ημερομηνία     

Ώρα     

Καιρικές συνθήκες     

Υγρασία αέρα      

Θερμοκρασία εδάφους     

M1 M2 M3 M.O. M1 M2 M3 M.O. 
Θερμοκρασία αέρα 
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Πανίδα 
 
1) Πτηνά  

 
Γράψτε τα είδη των πτηνών που αναγνωρίσατε: 
  
  
  
  
  
  
Περιγράψτε και σχεδιάστε τα πτηνά που δεν αναγνωρίσατε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρήσατε φαγωμένους καρπούς; 
ναι   όχι  

  
Είδατε καθόλου φωλιές;  
ναι   όχι  
 
Πόσες;  

   
Άλλα που παρατηρήσατε:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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2)Θηλαστικά, ερπετά κ.λ.π.      
         
Είδατε κόκαλα;    πόσα;  
 
Τρίχες;    
 
Φαγωμένους καρπούς;    
         
         
Περιττώματα;   
         
Φωλιές;  
               
Αντιληφθήκατε τη μυρωδιά κάποιου ζώου;  
       
         
Ζώα που αναγνωρίσατε άμεσα ή έμμεσα (από τα ίχνη τους):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
Παρατηρήσατε ζωύφια, μικροοργανισμούς σε ένα αποσαθρωμένο κομμάτι 
ξύλου; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

          
        
Αριθμός διαφορετικών ζωυφίων:  
      
         

Άλλα που παρατηρήσατε: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………   
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Ανθρώπινες παρεμβάσεις 
 
 

 
Βρήκατε σκουπίδια; 
 

 
 
Περιγράψτε είδη σκουπιδιών: 
…………………………………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Βρήκατε σπασμένα γυαλιά; 
ναι    όχι     
 
 
Συναντήσατε περιφραγμένες περιοχές;  
ναι    όχι     
 
Πού και πόσες συναντήσατε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Υπάρχουν κτίσματα στο δάσος; Τι είδους και πόσα; 

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

Είδατε δρόμους στο δάσος; Τι εξυπηρετούν κατά τη γνώμη σας; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Είδατε οχήματα και πόσα;  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ναι    όχι     
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Συναντήσατε πεσμένα δέντρα; 
ναι    όχι     
 
 
Νομίζετε ότι είναι: 
λίγα   πολλά   
 
  
Είδατε υλοτομημένα δέντρα;  
ναι    όχι     
 
Νομίζετε ότι είναι: 
λίγα   πολλά   
  
Βρήκατε περιοχές που να δείχνουν καμένες; 
ναι    όχι     
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  
 

Στο σχήμα διακρίνονται: 
- Ο φλοιός 
- Το σομφό ξύλο (ανοιχτότερο χρώμα) 
- Το εγκάρδιο ξύλο (σκουρότερο χρώμα) 
- Οι αυξητικοί δακτύλιοι με το πρώιμο ή 
   εαρινό ξύλο (ανοιχτότερο χρώμα) και το 
   όψιμο ή θερινό ξύλο (σκουρότερο 
   χρώμα) 
- Η εντεριώνη, στο κέντρο του κορμού 
 
Για να βρούμε την ηλικία του δέντρου με-
τρούμε τους αυξητικούς δακτυλίους στη 
βάση του κορμού, λαμβάνοντας υπ΄ όψη 

και το σχηματισμό των ψευδών δακτυλίων. 
 

 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 

Έχουμε το ραβδί ΑΓ με ΑΓ=80 εκ. και τμήμα αυτού ΑΒ=8 εκ. Ο παρατηρητής 
με το χέρι τεντωμένο στο ύψος του στήθους, αναζητά ένα σημείο τέτοιο ώστε 
να βλέπει τη βάση και την κορυφή του ραβδιού να περνούν από τη βάση και 
την κορυφή του δέντρου. Το σημείο Ε πάνω στον κορμό βρίσκεται, αν σημα-
δέψω με σκόπευτρο το σημείο Β. Ένας βοηθός μετράει την απόσταση ∆Ε. Λό-
γω της ομοιότητας των τριγώνων που σχηματίζονται, το ύψος του δέντρου 
(∆Ζ) είναι το δεκαπλάσιο του ∆Ε. 
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Ο χάρτης ως μέσον προσανατολισμού 
 

Με τη βοήθεια του χάρτη και της πυξίδας, ευρισκόμενοι πάνω σε ένα 
ξέφωτο – ύψωμα δασωμένης περιοχής, μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να 
εντοπίσουμε διάφορες περιοχές (πόλεις, χωριά, άλλες δασικές εκτάσεις).  

 
 

 
 

Ο χάρτης περιστρέφεται κατάλληλα ώστε η διεύθυνση του Βορρά του χάρτη  
να γίνει παράλληλη με τη διεύθυνση του Βορρά της πυξίδας.  
Τοποθετούμε την πυξίδα στο σημείο του χάρτη που πραγματικά βρισκόμαστε 
(Μουζάκι) και εντοπίζουμε την κατεύθυνση (ανατολικά, βόρεια κ.λ.π.) ενός 
τόπου που αναζητούμε (π.χ. ∆άσος Περτουλίου). 

 
 
Για να προσανατολιστούμε μπορούμε να εξετάσουμε: 

• το χάρτη και την πυξίδα 
• την έκθεση των λειχήνων στον κορμό των δέντρων 
• το ανάχωμα που κάνουν τα μυρμήγκια στις φωλιές τους 
• το ιερό των Εκκλησιών 
• τον πολικό αστέρα 
• το ρολόι μας 

Β 
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« Η αειφορία πολύ παλιά …» 
 
 

Εισαγωγή: 
   Είναι σήμερα γνωστό ότι η καλλιέργεια δημητριακών στην Ελλάδα γινόταν 
από πολύ παλαιά. Ευρήματα σπόρων στο Σπήλαιο της Θεόπετρας Τρικάλων 
χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια π.Χ. 
Η συνεχής παρουσία του ανθρώπου στη Θεσσαλία τουλάχιστον στα τελευταία 
105.000 χρόνια συνηγορεί στην άποψη ότι εδώ ο άνθρωπος έγινε από 
τροφοσυλλέκτης τροφοπαραγωγός, ανατρέποντας την άποψη που μέχρι τώρα 
ισχύει, ότι η γεωργία ήλθε στην Ελλάδα από αλλού. 
   Όλοι ξέρουμε ότι εδώ στη Θεσσαλία είχαν την έδρα τους οι Θεοί των 
Ελλήνων. Η ∆ήμητρα, αρχέγονη Θεά δίδαξε στους ανθρώπους όχι μόνο τον 
τρόπο καλλιέργειας των δημητριακών αλλά και τον τρόπο χρήσης της γης. 
Στη Λάρισα, αρχαιότατη Πελασγική πόλη, πλάστηκε και λεγόταν ο παρακάτω 
πελασγικός Λόγος. Είναι άραγε μόνο δημιούργημα φαντασίας ή απαύγασμα 
σοφίας; 
Ακούστε με προσοχή αυτόν το λόγο: 
 
   Τα πολύ παλαιά χρόνια όταν ο Ποσειδώνας ηρέμησε και έπαψε η γη και η 
θάλασσα να αναστατώνονται, βγήκαν οι άνθρωποι από τις σπηλιές που 
ζούσαν και άρχισαν τον αγώνα της ζωής των. Εκείνα τα χρόνια συνυπήρχαν 
με τους ανθρώπους και οι γίγαντες. Η ∆ήμητρα Θεά του Ολύμπου, αδελφή 
του ∆ία και του Ποσειδώνα βλέποντας τον δύσκολο αγώνα των ανθρώπων 
για την επιβίωσή τους αποφάσισε να τους βοηθήσει. Τους έδωσε σπόρους 
από σιτάρι και τους έμαθε πώς να φροντίζουν και πώς να καλλιεργούν τη γη. 
Οι άνθρωποι τιμούσαν τη Θεά σε καθιερωμένους ιερούς χώρους. Σ΄ έναν 
τέτοιο ιερό χώρο μεταφερόμαστε τώρα, όπου Ιέρειες της ∆ήμητρας με 
Αρχιιέρεια την Νικίππη κρατώντας στάχυς και άλλους σπόρους προσφέρουν 
σπονδή στη Θεά. 
Ακούστε τη Νικίππη: 
- Ευχαριστούμε σε Θεά ∆ήμητρα για όσα μας προσφέρεις. Σε ευχαριστούμε 
γιατί μας έμαθες πώς να καλλιεργούμε τα χωράφια μας και πώς να 
φροντίζουμε τη γη, για να μας φέρνει πάντοτε τα δώρα της. Υποσχόμεθα ότι 
θα προσέχουμε κι θα φροντίζουμε αυτό το Ιερό ∆άσος εδώ στη Λάρισα στο 
∆ΩΤΙΟ πεδίο, για να βλαστάνουν και να αναπτύσσονται ελεύθερα όλα τα 
Ιερά δέντρα σου.  
Σ’ αυτά θα κατοικούν οι Νύμφες και οι Αμαδρυάδες και όλα τα άλλα 
πανέμορφα Ζωντανά της φύσης μας. Τούτο το πεδίο θα αναζωογονεί και θα 
ξεκουράζει την κουρασμένη από την καλλιέργεια γη μας.  
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Φύλακες θα είμεθα, κανένας να μην του κάνει κακό. 
   Λίγο μετά και στην πόλη της Λάρισας εκεί που κατοικούν οι άνθρωποι 
εμφανίζεται αγγελιοφόρος: 
- Αλίμονο! αλίμονο!  
Ο γίγαντας ο βασιλιάς, ο Ερυσίχθωνας, ο γιος του Τριόπα που τον 
Ποσειδώνα έχει πατέρα για να μεγαλώσει και να ομορφύνει το παλάτι του, 
έδωσε εντολή να κόψουν τα Ιερά δέντρα και να μεταφέρουν την ξυλεία στο 
παλάτι του. Κανέναν δεν άκουσε ούτε φοβάται την οργή της θεάς. Μαζί με 
άλλους Γίγαντες έκοψε τα Ιερά δέντρα. Καταστροφή … !!! 
Κλαίνε τα πουλιά, τα ζώα, οι Νύμφες και οι Αμαδρυάδες.  
Κλαίνε και τα δέντρα. 
- Ακούστε! Όταν ο πέλεκυς του Ερυσίχθωνα κτύπησε το Ιερό δέντρο Αίμα! 
Αίμα! σαν το δικό μας βγήκε από αυτό. 
Ήταν εκεί η Θεά ∆ήμητρα και με τη μορφή της Νικήππης τον παρακάλεσε να 
σταματήσει αλλά αυτός δεν άκουγε τίποτα. 
Έκοψε όλα τα δέντρα. Καταστροφή … !!! 
   Σε λίγο εμφανίζεται η Νικίππη, περίλυπος για την καταστροφή. 
Νικίππη: 
- Ήμουν εκεί. Εκεί ήταν και η θεά  ∆ήμητρα. Αυτό που έγινε είναι 
καταστροφή! Ο Ερυσίχθωνας μαζί με άλλους γίγαντες έκοψε τα ιερά δέντρα 
για να κατασκευάσει περισσότερα και καλύτερα ανάκλιντρα  για τα Βασιλικά 
Γιγάντια συμπόσια που οργανώνει. Η Θεά του είπε ότι παραλογίζεται και από 
την πράξη του όλο το ∆ώτιο πεδίο θα ερημωθεί. Θα έχει ανάκλιντρα, αλλά 
δεν θα έχει τρόφιμα και ποτά για τα συμπόσιά του.  
Είμαι Γίγαντας και εγγονός του Ποσειδώνα, της απάντησε, δεν φοβάμαι 
τίποτα. Φύγετε από το δρόμο μου. 
Μας επιτέθηκε. ∆εν άκουγε τίποτε. ∆εν φοβόταν. Έκοψε τα δέντρα, 
καταστροφή! Η Θεά κάλεσε από την Σκυθία την Πείνα και καθώς αυτός θα 
κοιμάται θα τον κυριεύσει. Ο Ερυσίχθωνας θα τιμωρηθεί με ακράτητη πείνα. 
Έτσι είπε η Θεά. 
Προλέγω το τέλος των Γιγάντων. 
   Μετά από καιρό εκεί που άλλοτε κατοικούσαν οι Γίγαντες, άνθρωπος - 
κάτοικος της περιοχής αφηγείται: 
- Ακούστε για να μάθετε  
και έτσι σαν τον Ερυσίχθωνα μην πράξετε! 
Αυτός ο Γίγαντας και Βασιλιάς μετά από αυτό που έκανε πεινούσε. Πεινούσε 
χωρίς σταματημό. Όλα τα πούλησε και δεν χόρταινε με τίποτα. 
Ο πατέρας του ο Τριόπας παρακάλεσε τον πατέρα του τον Ποσειδώνα να τον 
σώσει αλλά ο Θεός δεν τον άκουσε. 
Όταν, τίποτα δεν του απόμεινε, αποφάσισε να πωλήσει την κόρη του, τη 
Μήστρα. Αυτή, καθώς ήταν ερωμένη του Ποσειδώνα, ζήτησε τη βοήθειά του 
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και ο Θεός της έδωσε το χάρισμα να μεταμορφώνεται σε ζώο όποτε ήθελε. 
Μ΄ αυτόν τον τρόπο ο Ερυσίχθωνας, πουλώντας την κόρη του «ζώο», που 
ξαναγύριζε σ ‘ αυτόν, προσπαθούσε να χορτάσει. Ούτε αυτό όμως τον έσωσε. 
Ήταν τέτοια η πείνα του, που τελικά έφαγε τις σάρκες του και έτσι τελείωσε. 
Έτσι τελείωσαν οι Γίγαντες. 
 
Ακούστε για να μάθετε  
και έτσι σαν τον Ερυσίχθωνα μην πράξετε  
την αειφορία πάντοτε για να ’χετε. 
 
 
Να σχολιαστεί ο παραπάνω μύθος. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - 2006 
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