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Α μέρος: Μαθαίνοντας για την περιοχή έρευνάς σου

Ο μύθος του ονόματος
Στην αρχαιότητα η Πίνδος θεωρούνταν ιερό βουνό που ανήκε
στο βασίλειο του βασιλιά Μακεδόνα.
Ένας από τους γιούς του Μακεδόνα ήταν ο Πίνδος, ο οποίος
κυνηγούσε με τα αδέλφια και τους φίλους του στα δάση και
στις ρεματιές της Πίνδου. Στα χωριά της Πίνδου εξορμούσε ένα
ανθρωπόμορφο τέρας τρομοκρατώντας τους κατοίκους και
καταστρέφοντας τις σοδειές και τα κοπάδια τους. Ο Πίνδος,
που ήταν αγαπητός στο λαό του βασιλείου, προσπάθησε
να αποκτήσει σχέσεις φιλικές με το τέρας και τελικά τα
κατάφερε. Ο Πίνδος είχε όλα τα χαρίσματα για να διαδεχθεί
τον πατέρα του στη βασιλεία, κάτι που έκανε τα αδέλφια
του να τον ζηλεύουν, οδηγώντας τα στην απόφαση να τον
σκοτώσουν. Μια μέρα στη διάρκεια του κυνηγιού τον σκότωσαν
και εγκατέλειψαν το σώμα του στο δάσος. Το τέρας έψαξε
να τον βρει και όταν ανακάλυψε το άψυχο σώμα του τον έθαψε.
Προς τιμήν του οι κάτοικοι ονόμασαν ολόκληρη την οροσειρά
με το όνομα του: Πίνδος.

Τα βουνά αυτά διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη γεωλογική
μορφολογία με φαράγγια, χαράδρες, απότομες πλαγιές, αλπικά
λιβάδια και μικρές ορεινές λίμνες. Τροφοδοτούν τα βασικά
ποτάμια της περιοχής, τον Αώο, τον Σαραντάπορο, τον Βενέτικο
και φιλοξενούν φυσικά πλούσιους και ποικίλους ορεινούς
οικότοπους, αποτελούμενους κυρίως από δάση μαύρης πεύκης,
έλατου, οξιάς και βελανιδιάς, αλλά και λιβάδια, ξέφωτα, χωράφια
και οπωρώνες.
Τα ορεινά οικοσυστήματα της Β. Πίνδου υποστήριξαν
για αιώνες την επιβίωση του ανθρώπου και όρισαν παράλληλα
και τον τύπο των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν.
Πρώτα η γεωργία, η κτηνοτροφία και λιγότερο η υλοτομία,
το εμπόριο κι η μικρή βιοτεχνία αποτέλεσαν τις κύριες ασχολίες
των ντόπιων πληθυσμών που έζησαν και δημιούργησαν
στο Ζαγόρι, την Κόνιτσα, το Μέτσοβο, τα βλαχοχώρια
και τα χωριά των Κοπατσαραίων δυτικότερα, στα Γρεβενά.
Η στενή σχέση των ανθρώπων αυτών με τον τόπο
τους και τη φύση αποτυπώνεται μέχρι σήμερα πάνω στο τοπίο,
μέσα από τα όμορφα πετρόχτιστα χωριά, το ευρύ δίκτυο
των παλιών μονοπατιών, τα χωράφια και τα βοσκολίβαδα.

Η περιοχή των Ζαγοροχωρίων
Λίγα λόγια για το Εθνικό Πάρκο
Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου είναι η μεγαλύτερη σε
έκταση προστατευόμενη περιοχή της Ελλάδας και μία από τις
σημαντικότερες περιοχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
καθώς συνδυάζει μια σπάνια άγρια ζωή με πλούσια ιστορικά
και πολιτιστικά στοιχεία, όπως παλιά χωριά, γεφύρια, μονοπάτια
κ.ά. Περιλαμβάνει δύο εθνικούς δρυμούς (του Βίκου - Αώου και
της Πίνδου - Βάλια Κάλντα) και έντεκα περιοχές του Ευρωπαϊκού
Δικτύου “Natura 2000” - ΦΥΣΗ 2000.
Το Πάρκο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος
της οροσειράς της Πίνδου, της βασικότερης ραχοκοκαλιάς
του ελλαδικού χώρου. Περιλαμβάνει έτσι πολλά και ψηλά βουνά,
όπως είναι ο Σμόλικας, το δεύτερο σε ύψος βουνό της Ελλάδας
με ύψος 2.637 μ., η Τύμφη ή Γκαμήλα, η οποία υψώνεται
στα 2.497 μ. πάνω από το φαράγγι του Βίκου, η Βασιλίτσα
κι ο Όρλιακας στην πλευρά των Γρεβενών, το Μιτσικέλι πάνω
από τα Γιάννενα, τα βουνά της Βάλια Κάλντα, της «Ζεστής
Κοιλάδας».

Τα Ζαγοροχώρια είναι ένα ιστορικά και γεωγραφικά ενιαίο
σύνολο από 46 ορεινά χωριά, τα οποία απλώνονται
στην καρδιά της Βόρειας Πίνδου και του Εθνικού Πάρκου.
Το τοπωνύμιο Ζαγόρι προέρχεται από τα σλαβικά
και σημαίνει «περιοχή πίσω από το βουνό»
(Za - πίσω και gora – βουνό).
Όλα τα χωριά ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική,
τα καλοδιατηρημένα πετρόκτιστα σπίτια και αρχοντικά,
τις μεγάλες πλατείες με τα πλατάνια, το καφενείο και
την εκκλησία του χωριού. Ένα πυκνό δίκτυο από παλιές
πλακόστρωτες στράτες και μονοπάτια, περίτεχνες «σκάλες»
και πέτρινα, τοξωτά γεφύρια ενώνουν τα χωριά μεταξύ τους.
Παντού λοιπόν κυριαρχεί η ζαγορινή πέτρα, το βασικό δομικό
υλικό που πρόσφεραν πάντα σε αφθονία τα βουνά
της περιοχής και που έκανε διάσημους τους ζαγορίτες
μαστόρους.

Β Μέρος: Το μονοπάτι της συνύπaρξης
Το μονοπάτι ξεκινά από το χωριό Βίτσα και ακολουθεί την
ομώνυμη «Σκάλα», ως το φαράγγι του Βίκου, όπου συναντά
το γεφύρι του Μίσιου, για να ακολουθήσει στη συνέχεια
ανάποδα την κοίτη του Ξηροποτάμου, ως το γεφύρι
του Κοκκόρη. Η κύρια αυτή διαδρομή έχει μήκος 3,5 χλμ.
Η διαδρομή περνά μέσα από δάση φυλλοβόλων (βελανιδιές,
γαύροι κ.ά.), παλιά οπωροφόρα, και παραποτάμια βλάστηση
κοντά στην κοίτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το παλιό, πέτρινο
καλντερίμι της «Σκάλας της Βίτσας» (γνωστή και ως «Σκάλα

της Αλέξαινας) και τα δύο ιστορικά, πέτρινα γεφύρια. Η διαδρομή
είναι σηματοδοτημένη (σήμανση Ζ9), ενώ στις διασταυρώσεις
υπάρχουν σαφείς πινακίδες κατεύθυνσης.
Ο συνδυασμός των σημαντικών οικολογικών και των
αρχιτεκτονικών στοιχείων της διαδρομής, η πυκνή δάσωση
και η θέα προς το φαράγγι του Βίκου και τα γύρω υψώματα,
καθιστούν την προτεινόμενη διαδρομή ως χαρακτηριστική του
τοπίου του Κεντρικού Ζαγορίου.
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Γ Μέρος: Προστατεύοντας την περιοχή έρευνας σου
Η περιοχή έρευνας είναι μία από τις σημαντικότερες οικολογικά
περιοχές της χώρας. Παρά την προστασία που θα έπρεπε
να απολαμβάνει ως Εθνικό Πάρκο, με βάση την ελληνική νομοθεσία
αλλά και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες, η Βόρεια Πίνδος
συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα,
τα οποία συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Κύρια απειλή για το δάσος παραμένουν
οι πυρκαγιές
Η Ελλάδα, λόγω του μεσογειακού της κλίματος (θερμά και ξηρά
καλοκαίρια και ήπιοι χειμώνες), παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα
δασικών πυρκαγιών. Οι δασικές πυρκαγιές βέβαια, ιδιαίτερα σε
αυτή την περιοχή, είναι ένα φυσικό και αναγκαίο φαινόμενο, αν
όμως συμβαίνουν με το φυσιολογικό τους ρυθμό, δηλαδή κάθε
100-150 χρόνια. Δυστυχώς, λόγω κυρίως των ανθρώπινων
παρεμβάσεων και της κλιματικής αλλαγής, τα δάση μας καίγονται
πια πολύ πιο συχνά. Η Ελλάδα είναι έτσι ανάμεσα στις 5 χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πιο υψηλά ποσοστά πυρκαγιών
και καμένων εκτάσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 98% των δασικών πυρκαγιών
προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, είτε από αμέλεια
(απροσεξία), είτε από εμπρησμό. Τα αίτια είναι πολλά, όπως είναι
οι αλλαγές στη χρήση της γης, η οικοδόμηση και τα οικονομικά
συμφέροντα, οι άναρχες χωματερές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα
το αντιμετωπίζουν βέβαια τα δάση σε χαμηλότερα υψόμετρα,
κοντά στις πόλεις και τη θάλασσα, αλλά οι πυρκαγιές απειλούν
πια ακόμη και τα ορεινά πευκοδάση, όπως αποδείχθηκε με τις
πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στη Βόρεια Πίνδο (Βασιλίτσα, Βάλια
Κάλντα, Γράμμος). Η μόνη αποτελεσματική αντιμετώπιση
των δασικών πυρκαγιών είναι η πρόληψη: ο γρήγορος
εντοπισμός των εστιών και η άμεση ενημέρωση
της Πυροσβεστικής για κάθε περιστατικό (τηλ. 199). Και σε αυτό,
είναι σημαντικός ο ρόλος όλων μας, όσων περιηγούμαστε
στα δάση και τα βουνά της περιοχής.
Δυστυχώς, ακόμα και τα πιο σπάνια και προστατευόμενα
είδη, όπως είναι το υπέροχο αγριόγιδο, βρίσκονται ακόμα
συχνά στο στόχαστρο παράνομων κυνηγών. Επίσης, πολλά
ζώα θανατώνονται στο κυνήγι από λάθος, ακόμη κι αν
προστατεύονται ή δεν αποτελούν θήραμα. Αρκούδες ή ζαρκάδια,
για παράδειγμα, μπορεί να πυροβολούνται στις παγάνες για τα
αγριογούρουνα.

Ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχει ο καθένας μας για το
νόμιμο κυνήγι, όλοι συμφωνούμε ότι αυτές οι απαράδεκτες
πρακτικές πρέπει να σταματήσουν. Ακόμη και το νόμιμο κυνήγι,
επίσης, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη επιβάρυνση στα δασικά
οικοσυστήματα, όταν γίνεται με μεγάλη ένταση, συνήθως
από ανθρώπους από αστικά κέντρα που έρχονται εδώ μόνο
για να κυνηγήσουν. Τα μεγάλα τζιπ, το μολύβι και το πλαστικό
από τα σκάγια που ρυπαίνει το έδαφος, η όχληση πιέζουν
τους πληθυσμούς, όχι μόνο των θηραμάτων. Το ίδιο βέβαια
ισχύει και για την απεριόριστη κίνηση των επισκεπτών.
Για αυτό θα πρέπει, όσο βρισκόμαστε εντός αυτών των ευαίσθητων
οικοσυστημάτων, να είμαστε ήσυχοι, διακριτικοί και ευγενικοί.

Οι αλλαγές στη χρήση της γης
Κάθε αλλαγή στη χρήση της γης, εύλογα προκαλεί μεγάλες
αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον. Η άναρχη δόμηση, έξω ιδίως
από τις κατοικημένες περιοχές, η αλόγιστη ανάπτυξη
των δρόμων και των άλλων υποδομών, τα φράγματα,
προκαλούν απώλεια πολύτιμων φυσικών οικότοπων
και κατακερματισμό των πληθυσμών της άγριας ζωής,
καταδικάζοντας πολλά είδη σε σταδιακό θάνατο. Μεγαλύτερα
είναι πάλι τα αντίστοιχα προβλήματα στις περιαστικές
και παραθαλάσσιες περιοχές, οι οποίες πιέζονται πολύ από την
τουριστική ανάπτυξη. Ακόμη όμως και τα ορεινά οικοσυστήματα
επιβαρύνονται από την απεριόριστη δόμηση, την κατασκευή
δρόμων και τη συνεχή κίνηση των επισκεπτών.
Τελευταία μάλιστα, η Βόρεια Πίνδος απειλείται από την
κατασκευή μικρών και μεγάλων φραγμάτων στα ποτάμια της.

Η εγκατάλειψη κι η απερήμωση
Η πιο σημαντική αλλαγή χρήσης της γης στις ορεινές περιοχές
ωστόσο, δεν προέρχεται από την επέκταση των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, αλλά από την εγκατάλειψη. Εδώ και χιλιετίες,
όσο οι ανθρώπινοι πληθυσμοί επεκτείνονταν, τα αρχαία δάση
έδιναν σταδιακά τη θέση τους στα λιβάδια και τα χωράφια,
ενώ οι μεγάλοι πληθυσμοί των άγριων οπληφόρων ζώων
αντικαταστάθηκαν από τα κοπάδια των νομάδων κτηνοτρόφων.
Η άγρια ζωή προσαρμόστηκε σε αυτή την κατάσταση και έμαθε
να ζει μαζί με τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του.
Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, κυριαρχεί η αντίθετη τάση:
τα ορεινά χωριά και μαζί τους τα χωράφια και τα βοσκοτόπια
εγκαταλείπονται και το δάσος παίρνει ξανά τη θέση τους.

Αυτή η αλλαγή προκαλεί πολλές αρνητικές επιπτώσεις
στην άγρια ζωή: μειώνεται η ποικιλία του τοπίου και πολλά είδη
χάνουν τους αναγκαίους πόρους για τη ζωή τους. Είναι γνωστό
για παράδειγμα ότι πολλά ζώα, όπως είναι τα αρπακτικά πουλιά,
χρειάζονται τα ανοίγματα στο δάσος για να ζουν ή να κυνηγούν.
Η αρκούδα, επίσης, έχει μάθει να τρέφεται σε μεγάλο βαθμό
από τους καρπούς των δέντρων που έχει φυτεύσει ο άνθρωπος.
Ένα εγκαταλελειμμένο δάσος, χωρίς πρόσβαση, χωρίς
ανοίγματα, χωρίς κάποιους να ζουν από αυτό, ώστε
να το προσέχουν και να το καθαρίζουν, είναι πολύ πιο ευάλωτο
σε μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Μπορεί να ακούγεται
παράδοξο λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο
οικολογικό πρόβλημα στα ελληνικά βουνά μοιάζει να είναι
η εγκατάλειψη κι η απερήμωση. Έτσι, ακόμα και με την απλή
παρουσία μας εδώ, συμβάλλουμε κι εμείς στην αναζωογόνησή
τους.

Περπατώ στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
και… το προστατεύω.
Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος;
Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα Εθνικά μας Πάρκα
θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα για αυτά και να τα
γνωρίσουμε. Μπορούμε όλοι και όλες να βοηθήσουμε ώστε
να περιορίσουμε τους κινδύνους για αυτά. Ενημερωνόμαστε,
Σκεφτόμαστε, Συνεργαζόμαστε και Δρούμε Συλλογικά.
Η συμμετοχή μας θα μπορέσει να μειώσει τις αρνητικές
επιδράσεις που δέχεται η προστατευόμενη περιοχή. Πάντα όμως
καλό είναι να σκεφτόμαστε και εμείς τι κάνουμε για να μην
επιβαρύνουμε μια περιοχή.

Δ Μέρος: Εξερευνώντας την περιοχή
Αυτό το μέρος του εντύπου θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις
και να έρθεις σε άμεση επαφή με το φυσικό πλούτο του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου στο οποίο βρίσκεσαι. Μέσα από μια
βόλτα μπορείς να παρατηρήσεις, να μυρίσεις, να ακούσεις,
και να αγγίξεις τα φυτά και τους κορμούς των δέντρων, τα ίχνη
των ζώων και των πουλιών που ζουν σε αυτό. Χρειάζεται
να προσέχεις να μην κόψεις κάποιο άνθος και να μην
καταστρέψεις οποιοδήποτε στοιχείο βρεις στο δρόμο σου.
Είναι σημαντικό να έχεις στο νου σου ότι για να παρατηρήσεις
όλα όσα συμβαίνουν και υπάρχουν γύρω σου χρειάζεται
να μη διαταράσσεις την ισορροπία της περιοχής. Καλό είναι
να περιορίσεις τους ήχους σου και οι κινήσεις σου να είναι
ήρεμες, κοίτα γύρω προσεκτικά, παντού μπορείς να βρεις
στοιχεία. Τα όσα παρατηρήσεις ή ακούσεις θα έχεις την ευκαιρία
να τα καταγράψεις και να τα μοιραστείς με τους φίλους,
τους συμμαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σου.
Μην ανησυχήσεις αν δεν τα βρεις όλα, θυμήσου ότι αυτό το
έντυπο είναι σχεδιασμένο για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις
παραπάνω από μία φορές και σε διαφορετικού τύπου δάση και
περιοχές. Ώρα για δράση λοιπόν...
Θα βρεις παρακάτω κάποια είδη χλωρίδας, πανίδας και
ορνιθοπανίδας τα οποία καλείσαι να καταγράψεις αν τα
συναντήσεις στη βόλτα σου στο δάσος.
Μόλις εντοπίσεις κάποιο από τα φυτά ή τα ίχνη των ζώων
ή δεις κάποιο πουλί τότε σημειώνεις τα στοιχεία που σου
ζητούνται. Υπάρχει στο τέλος ένα επιπλέον φύλλο για να
καταγράψεις ότι δεν περιλαμβάνεται στον οδηγό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Μέσω του παρακάτω παραδείγματος θα μπορέσεις να κατανοήσεις
καλύτερα πως συμπληρώνεις τον οδηγό.
Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Το είδα στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 στις 11:19 το πρωί.
Περιοχή εντοπισμού;

Το βρήκα στο δάσος έξω από το χωριό Κουκούλι όταν περπατούσα στο
μονοπάτι.
Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Η γύρω περιοχή ήταν καταπράσινη και φαινόταν σα να είχε βρέξει τις
προηγούμενες μέρες. Τα λουλούδια είχαν πολύ έντονο χρώμα και δεν
ήταν πατημένα. Δεν είχε σκουπίδια στην περιοχή.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής που εντοπίστηκε;

Εκεί που βρήκα το λουλούδι είχε ένα ρέμα με λίγο νερό.
Ήταν κατηφορικά και πολύ κοντά στο δασικό δρόμο.
Μέγεθος:

Μέτρησα με χάρακα 3 εκατοστά ύψος και πλάτος 6 εκατοστά.
Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο από εδώ;

Ήταν στεγνό το χώμα και μάλλον πέρασε το προηγούμενο βράδυ γιατί
φαινόταν πολύ καλά το ίχνος.
Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;

Μάλλον έψαχνε για φαγητό αφού πιο κάτω έχει πολλά σκουπίδια.
Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία:

Στη γύρω περιοχή είχε πολλά δένδρα και είδα και άλλα ίχνη ζώων.

Τα είδη χλωρίδας που μπορείς να βρεις στα δάση που θα συναντήσεις
στα μονοπάτια του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Κόκκινο κρινάκι

Τσάι του βουνού

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
Το συναντάμε σε υψόμετρο άνω των 600 μ.
σε πευκοδάση. Αλλιώς το λέμε κόκκινο
κρινάκι ή και τουρκοπούλα. Είναι είδος
που το συναντάμε στην Ελλάδα
και στην Αλβανία.

Βιόλα

της περιοχής που εντοπίστηκε;

Το τσάι του βουνού είναι γνωστό και σαν το
τσάι του βοσκού ή σιδηροβότανο. Γνωστό
για τις θεραπευτικές του ιδιότητες από την
αρχαιότητα.

Βαλσαμόχορτο

της περιοχής που εντοπίστηκε;

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;
Περιοχή εντοπισμού;
Περιοχή εντοπισμού;
Σε τι κατάσταση βρισκόταν;
Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
Βιόλα η αλβανική είναι ενδημικό είδος και
το συναντάμε μόνο στη Βόρεια Πίνδο.
Τη βρίσκουμε σε υψόμετρο 1.650 - 2.500
μέτρα. Ανθίζει από τον Ιούνιο μέχρι τον
Αύγουστο.

Δυόσμος

Με τόσο έντονη μυρωδιά και γεύση, το
βότανο αυτό έχει βρει τη θέση του εδώ
και αιώνες τόσο στις κουζίνες όσο και στα
φαρμακεία μας.

της περιοχής που εντοπίστηκε;

Το βαλσαμόχορτο, όπως αναφέρει
και το όνομα του, είναι το χόρτο
που θεραπεύει. Αλλιώς ονομάζεται
και σπαθόχορτο ή κοψοβότανο.

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Ελληνική ρίγανη

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

της περιοχής που εντοπίστηκε;

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

της περιοχής που εντοπίστηκε;

Τη συναντάμε σε πλαγιές και ορεινά λιβάδια
και τη χρησιμοποιούμε στη μαγειρική, ενώ
έχει και θεραπευτικές ιδιότητες.

της περιοχής που εντοπίστηκε;

Μαύρη Πεύκη

Είναι το βασικότερο δασικό είδος της Πίνδου.
Παίρνει πολλές μορφές, ανάλογα με τον
ανταγωνισμό και το έδαφος. Φυτρώνει σε
ύψος 500 μ. έως και 1.900 μ. Τα τελευταία
χρόνια έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται στη
φαρμακευτική και στην κοσμητολογία
(τεχνολογία καλλυντικών).

Οξιά

Είναι ψηλό δέντρο και φτάνει μέχρι
και τα 35 - 40 μέτρα ύψος. Ο κορμός της
είναι λείος. Τη βρίσκουμε σε υψόμετρο
από 500 μ. μέχρι 1.800 μ.

Ρόμπολο

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

της περιοχής που εντοπίστηκε;

Άγρια συγγενής της κοινής
τριανταφυλλιάς. Μόλις πέσουν τα πέταλα
του άνθους, μένει το κόκκινο κυνόροδο,
το οποίο χρησιμοποιείται σε ροφήματα
και θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές
ιδιότητες.

της περιοχής που εντοπίστηκε;

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Βελανιδιά

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

της περιοχής που εντοπίστηκε;

της περιοχής που εντοπίστηκε;
Τα δάση βελανιδιάς συνδέθηκαν από την
αρχαιότητα με το θεό Δία. Τα δρυόδεντρα
στην Ελλάδα αναπτύσσονται σε μεικτά
ή ενιαία δάση με άλλα φυτά χαμηλής
βλάστησης.

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Κρανιά

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
Δέντρο αιωνόβιο που φυτρώνει από τα
1.500 μ. έως τα 2.400 μ.
Το σχήμα του μοιάζει με πυραμίδα.

Άγρια τριανταφυλλιά

της περιοχής που εντοπίστηκε;

Μεγάλος, φυλλοβόλος θάμνος. Τα μικρά,
κίτρινα λουλουδάκια της κρανιάς είναι τα
πρώτα που βγαίνουν από το τέλος ήδη του
χειμώνα (Γενάρης - Φλεβάρης). Οι κόκκινοι
καρποί, αν και στυφοί, τρώγονται
ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
παραδοσιακού λικέρ. Από τα σκληρά της
κλαδιά φτιάχνονται οι καλύτερες βίτσες
και μπαστούνια.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
της περιοχής που εντοπίστηκε;

Σφένδαμος η σφενδάμι

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Τα είδη πανίδας που μπορείς να βρεις στα δάση
και θα συναντήσεις στα μονοπάτια.

Ίχνος Αρκούδας

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Πού βρέθηκε:
Μέγεθος:

Το όνομά του το πήρε από το
χαρακτηριστικό σχήμα των φύλλων
του. Σε άλλες χώρες εκμεταλλεύονται
τους χυμούς του δέντρου που είναι
πλούσιοι σε σάκχαρα.

Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
της περιοχής που εντοπίστηκε;

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;
Η αρκούδα εμφανίστηκε πριν από 25 - 30
εκατ. χρόνια. Έχει εξαιρετικά ανεπτυγμένη
ακοή και σφρηση. Το χειμώνα πέφτει σε
χειμέριο λήθαργο. Τρώει κυρίως καρπούς,
φρούτα, έντομα και μέλι.

Απιδιά, αγριοαχλαδιά
ή κοινώς γκορτσιά

Άλλα στοιχεία:

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Ίχνος Λύκου

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Περιοχή εντοπισμού;

Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Πού βρέθηκε:
Μέγεθος:
Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Μικρή, άγρια ξαδέλφη της κοινής
αχλαδιάς. Οι καρποί του είναι μικρότεροι
και πιο πικροί, αλλά νόστιμοι, ενώ έχουν
και θεραπευτικές ιδιότητες. Τα άνθη της
βοηθούν στη μελισσοκομία.

Καρυδιά

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
της περιοχής που εντοπίστηκε;

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;
Είναι σαρκοφάγο θηλαστικό.
Έχει ισχυρή όσφρηση, δυνατή ακοή
και βλέπει αρκετά καλά. Οι λύκοι
επικοινωνούν μεταξύ τους ακόμη
και όταν δεν τους ακούμε.

Ημερομηνία & ώρα εντοπισμού;

Ίχνος Ασβού

Άλλα στοιχεία:

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Περιοχή εντοπισμού;
Πού βρέθηκε:
Σε τι κατάσταση βρισκόταν;

Μέγεθος:
Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
Μεγάλο, φυλλοβόλο δέντρο, με μεγάλα
φύλλα, γνωστό για τους νόστιμους
καρπούς του, αλλά και την όμορφη
μυρωδιά του ξύλου του.

της περιοχής που εντοπίστηκε;

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;
Το εργαλείο για να αντιμετωπίζει τα άλλα
ζώα είναι η άσχημη μυρωδιά που εκκρίνει.
Είναι νυχτόβιο ζώο, τη μέρα μένει στην
αχυρένια του φωλιά.

Άλλα στοιχεία:

Ίχνος Αλεπούς

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Τα είδη ορνιθοπανίδας που μπορείς να βρεις στα δάση
και θα συναντήσεις στα μονοπάτια.

Πού βρέθηκε:
Μέγεθος:
Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Φιδαετός
Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;
Επειδή ζει κοντά στα χωριά έχει συνδεθεί
με διάφορες ιστορίες. Η γνωστή σε εμάς
“πονηρή αλεπού” είναι παμφάγο ζώο και
δραστηριοποιείται ιδιαίτερα τη νύχτα.

Άλλα στοιχεία:

Ίχνος Ζαρκαδιού

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Περιοχή εντοπισμού;

Ο φιδαετός είναι καλοκαιρινός επισκέπτης,
κάποια άτομα μένουν και το χειμώνα.
Τρέφεται με ερπετά και φωλιάζει σε δέντρα.

Άλλα στοιχεία:

Πού βρέθηκε:
Μέγεθος:
Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;
Είναι το μικρότερο είδος ελαφιδών. Ζει στα
δάση και κινείται κυρίως κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Τα αρσενικά ζαρκάδια είναι
αυτά που έχουν κέρατα.

Άλλα στοιχεία:

Ίχνος Αγριόγατας

Στοιχεία καταγραφής ίχνους:

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Πού βρέθηκε:
Μέγεθος:
Πότε μπορεί να πέρασε το ζώο:

Γιατί μπορεί να ήρθε από εδώ το ζώο;
Είναι στενή συγγενής της γνωστής μας
γάτας όμως αυτή δεν εξημερώνεται και ζει
στα δάση. Είναι χαρακτηριστική η ουρά της,
παχιά και μακριά.

Κίσσα

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Η κίσσα ζει κυρίως σε δάση
αλλά τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται
σε πεδινές αλλά και κατοικημένες περιοχές.
Είναι παμφάγο πουλί και ζει σε δέντρα.

Αηδόνι

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Καλόγερος

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Το αηδόνι έχει υπέροχο κελάηδημα.
Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης σε δάση,
κήπους, ρεματιές και σε πυκνούς θάμνους.

Άλλα στοιχεία:

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Πρασινοτσικλιτάρα

Τον καλόγερο μπορούμε να τον δούμε
σε διάφορες περιοχές. Φωλιάζει σε τρύπες
όπου χτίζει τη φωλιά του.

Χαλκοκουρούνα

Η πρασινοτσικλιτάρα είναι ειδικευμένη
να σκαρφαλώνει σε δέντρα και να σκάβει
τρύπες με το ράμφος της για να ξετρυπώσει
ξυλοφάγα έντομα.

Μιλτοχελίδονο

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Η χαλκοκουρούνα ζει τόσο στα δάση όσο
και σε ανοιχτές περιοχές και καλλιέργειες.
Φωλιάζει σε κουφάλες δέντρων και τρύπες
παλιών κτιρίων, ενώ τρέφεται με έντομα.

Ασπροπάρης

Άλλα στοιχεία:

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Το μιλτοχελίδονο φωλιάζει στα βράχια
και τα χαλάσματα που βρίσκονται σε μεγάλα
υψόμετρα. Χαρακτηριστική είναι η σήραγγα
εισόδου στη φωλιά του.

Άλλα στοιχεία:

Περιοχή εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Άλλα στοιχεία:

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Είναι το μικρότερο από τα 4 είδη γύπα της
Ελλάδας. Εξαιρετικά σπάνιος πια, θεωρείται
φυσικός καθαριστής των οικοσυστημάτων,
αφού απομακρύνει πτώματα
και υπολείμματα.

Άλλα στοιχεία:

Χρυσαετός
Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Ένας από τους μεγαλύτερους αετούς της
χώρας, με εντυπωσιακό πέταγμα.
Αν και έχει μειωθεί πολύ, μπορούμε να τον
συναντήσουμε στα μεγάλα βουνά, όπου
φωλιάζει στα βράχια και κυνηγά
γυροπετώντας πάνω από ανοιχτές εκτάσεις.

Άλλα στοιχεία:

Μελισσοφάγος

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Είναι χαρακτηριστικά τα έντονα
χρώματά του και τα μακριά φτερά
στην ουρά του. Τρέφεται όπως λέει
και το όνομα του κυρίως από έντομα.

Τσαλαπετεινός

Άλλα στοιχεία:

Ημερομηνία και ώρα εντοπισμού;

Περιοχή εντοπισμού;

Το παρουσιαστικό του είναι ιδιόμορφο και το
πέταγμα του ιδιαίτερο. Με αυτά τα
χαρακτηριστικά είναι εύκολα αναγνωρίσιμος.

Άλλα στοιχεία:

Αντί επιλόγου
Ελπίζουμε να διασκέδασες τη διαδρομή σου στο θεματικό
μονοπάτι αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Προστατευόμενης
Περιοχής της Βόρειας Πίνδου. Τώρα που τη γνωρίζεις καλύτερα,
γνωρίζεις πώς να φροντίσεις και να προστατεύσεις αυτήν
την οικολογικά σημαντική περιοχή από όλους τους κινδύνους
για τους οποίους ευθύνεται κυρίως ο άνθρωπος. Τέτοιοι
κίνδυνοι μπορεί να είναι η πυρκαγιά, η παράνομη υλοτομία,
η λαθροθηρία, η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων παράνομη θανάτωση ζώων, ο κατακερματισμός των περιοχών
από μεγάλα τεχνικά έργα και οι παρεμβάσεις που επηρεάζουν
τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.
Κράτησε αυτόν τον οδηγό για να τον χρησιμοποιήσεις και σε
επόμενες επισκέψεις σου στην περιοχή. Δεν περιλαμβάνει όλα
τα είδη που μπορεί να συναντήσει κάποιος στα δάση
του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου. Γι’ αυτό και αν
θέλεις να μάθεις περισσότερα μπορείς να ψάξεις και άλλες
πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις την περιοχή.

Κείμενα και επιμέλεια υλικού: Έφη Γελαστοπούλου, Κοινωνική
Λειτουργός ειδικευμένη στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
και Νίκος Νικήσιανης, Διδάκτορας Οικολογίας.
Φωτογραφίες: Έφη Γελαστοπούλου, Νίκος Νικήσιανης,
Α.Γ., ΑΝΙΜΑ και υλικό από εθελοντές των προγραμμάτων
δασοπροστασίας της Βόρειας Πίνδου.

Σημειώσεις

www.callisto.gr

Δωρητής

