
Στην ιστορία αυτή, ποιοι είναι υπεύθυνοι 
για τη διαταραχή του οικοσυστήµατος;

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Θα αλλάξει ο αριθµός των λύκων και 
γιατί; 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

«Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ»
Ένα εκπαιδευτικό µονοπάτι για το µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄ Δηµοτικού

Φύση - Οικοσύστηµα
Δάση-Θαµνότοποι 

Μουσείο
Φυσικής
Ιστορίας
Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

250579 – Natural Europe 
CIP-ICT PSP-2009-3

10 Στις ειδήσεις ακούσαµε ότι: 
“Μια ξαφνική πληµµύρα ξερίζωσε πολλά δέντρα στο χωριό µας”                                                        

Γράψτε και εσείς µια ακόµη αιτία που µπορεί να διαταράξει ένα οικοσύστηµα.

9 Τώρα που φτιάξατε την ιστορία του οικοσυστήµατος απαντήστε στις παρακάτω 
ερωτήσεις:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Τα καταφέρατε µια χαρά! Μπράβο 
σας! Μέσα στο Μουσείο, στο 

«Ζωντανό Μουσείο», είναι το σπίτι 
µου!  Όταν θα έρθετε ξανά, ελάτε να 

σας δείξω τα αδερφάκια µου!! 

     Cantareus aspersus



8 Βάλτε στα υπόλοιπα κουτάκια τους αριθµούς 3, 4 και 5 έτσι ώστε οι προτάσεις να 
φτιάξουν την ιστορία ενός οικοσυστήµατος που διαταράχτηκε. 

1

2

Όταν ανοίγονται δρόµοι ή γίνονται διάφορα άλλα έργα µέσα στα δάση, 
καταστρέφονται τα µέρη που ζουν τα άγρια ζώα.

Οι δρόµοι που ανοίγονται βοηθούν τους κυνηγούς να πλησιάσουν ευκολότερα τα 
άγρια ζώα και να τα κυνηγήσουν. Έτσι, εξαιτίας του 

κατεβαίνει κοντά στις στάνες για να κυνηγήσει τα πρόβατα.

παράνοµου κυνηγιού εξαφανίζονται  τα ζαρκάδια, τα αγριογούρουνα και άλλα 
ζώα που τρώει ο λύκος. Αφού πια ο λύκος δεν βρίσκει τροφή, 

Οι κτηνοτρόφοι τότε χρησιµοποιούν δηλητηριασµένα δολώµατα για να τον 
θανατώσουν και να σώσουν τα κοπάδια τους.

 

Αλλάζει το 
οικοσύστηµα; Συµπληρώνοντας το φυλλάδιο αυτό 

θα ανακαλύψετε:

τα οικοσυστήµατα του δάσους 

και του θαµνότοπου

πώς αλλάζει ένα οικοσύστηµα

τις τροφικές αλυσίδες

τα ζώα που κινδυνεύουν

Το φυλλάδιο αυτό είναι γεµάτο δραστηριότητες.

Βάλτε λοιπόν τα δυνατά σας 

και ξεκινήστε!!!

Οι «Αγκαθοπόντικες» είναι το όνοµα 
της οµάδας των Μικρών Φίλων 

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Γεια σας!
Θα είµαι κι εγώ
µαζί σας παιδιά!

Σχολείο: 

……………….....…………

Ηµεροµηνία:

……………………………                     

Κείµενα-Σχεδιασµός-Παραγωγή: Εκπαιδευτικό τµήµα ΜΦΙΚ ©2012

«Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ»

Ποιοι είναι όµως οι Αγκαθοπόντικες;

Τα τροµερά αυτά ποντίκια, που τα συναντάµε µόνο στην 
Κρήτη, έχουν µικρά αγκάθια στην πλάτη τους και ζουν στην 
εξοχή και όχι στα σπίτια µας. Εκείνο που τα κάνει 
πραγµατικά ξεχωριστά είναι ότι µπορούν και ξεφεύγουν 
από τους µεγάλους εχθρούς τους, δηλαδή τα φίδια, αφού 
όταν πιαστούν, γλιστρούν µε τη βοήθεια των αγκαθιών 
τους!



Φτιάξτε και εσείς τη δική σας τροφική αλυσίδα.

τυρί ποντίκι κουκουβάγια

κρέας λαγός λύκος

φουντούκια σκίουρος φίδι

4 Μια τροφική αλυσίδα είναι λάθος. Βάλτε την σε κύκλο.

3 Τι θα συµβεί αν χαθούν οι αλεπούδες στο παρακάτω τροφικό πλέγµα; 

Βάλτε Χ στη σωστή απάντηση.

Τα ποντίκια και οι σκίουροι θα 

λιγοστέψουν

Τα ποντίκια και οι σκίουροι θα πληθύνουν 

Τίποτα δε θα συµβεί  

 

5 Είστε δηµοσιογράφοι και θέλετε να πάρετε
συνέντευξη από το ζώο της κάρτας σας που κινδυνεύει.
Οι παρακάτω ερωτήσεις, οι πληροφορίες του βιβλίου σας, οι πληροφορίες του 

Μουσείου και οι «Κάρτες µε τα Ζώα που Κινδυνεύουν» θα σας βοηθήσουν.

6 Αντιστοιχίστε µόνο το ζώο της κάρτας σας µε το βάρος του.
Οι «Κάρτες µε τα Ζώα που Κινδυνεύουν» θα σας βοηθήσουν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Ποιο είναι το όνοµά σου;

ΖΩΟ: ...................................................................................................................................

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Πώς ονοµάζεται το οικοσύστηµα που ζεις;

ΖΩΟ: ...................................................................................................................................

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Τι νοµίζεις ότι σε κάνει να ξεχωρίζεις από τα άλλα ζώα; Τα δόντια 

σου, το µέγεθός σου, τα νύχια σου, το ράµφος σου ή κάτι άλλο;

ΖΩΟ: ...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Ποιος είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος για σένα;

ΖΩΟ: ...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Θέλετε να µάθετε για 
τα ζώα που 

κινδυνεύουν;

0         50 κιλά     100          150    200  250            300   10  20  30  40

εγώ

ασπροπάρης

αρκούδα

αγριόγατος
λύκος

Ας θυµηθούµε ότι:
Μια πολύ σηµαντική σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα 
στα ζώα  αλλά και ανάµεσα στα φυτά και στα ζώα, είναι ότι 
το ένα αποτελεί τροφή για το άλλο. Έτσι σχηµατίζονται οι    
τ _ _ φ _ _ _ ς      α _ _ σ _ _ _ ς . Πολλές τροφικές 
αλυσίδες σχηµατίζουν ένα τροφικό πλέγµα.     

Τι θα συµβεί αν χαθεί 
ένα ζώο ή ένα φυτό; 



1 Παρατηρήστε προσεκτικά τα δάση ή τους θαµνότοπους. Γράψτε µερικά ζώα και 
φυτά που ζουν σε αυτά. Γράψτε ακόµα µερικά άβια στοιχεία.

Παράδειγµα µιας σχέσης µεταξύ των ζωντανών οργανισµών ενός οικοσυστήµατος:

”Ο λύκος τρώει λαγούς”

1.........................................................................................................................................

Παράδειγµα µιας σχέσης µεταξύ των ζωντανών οργανισµών ενός οικοσυστήµατος και των 

στοιχείων του ίδιου οικοσυστήµατος που δεν είχαν ποτέ ζωή:

“Ο τσαλαπετεινός φωλιάζει στις τρύπες των βράχων”

2.........................................................................................................................................

2 Γράψτε δύο σχέσεις που αναπτύσσονται στα οικοσυστήµατα των δασών και των 
θαµνοτόπων. Τα παρακάτω παραδείγµατα θα σας βοηθήσουν.

Ζώα            Φυτά    Άβια στοιχεία   
 

1....................................      1.......................................      1........................................ 

2....................................      2........................................       2........................................  

Τι τρώει;

Αγριόγιδα

Ψάρια

Λαγούς

Μέλι

Ζαρκάδια

Ψοφίµια

Καρπούς

Ελάφια

Τι ζώο είναι;

Παµφάγο

Φυτοφάγο

Σαρκοφάγο

ασπροπάρης

αρκούδα

αγριόγατος

λύκος

7 Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα ζώα µε την τροφή τους; Επιβεβαιώστε τις 
απαντήσεις σας κοιτώντας στο κάτω µέρος της σελίδας.

   Ας θυµηθούµε ότι:
Οικοσύστηµα ονοµάζουµε όλα τα  φ  _  _  _    και τα  ζ  _  _   µιας 

περιοχής δηλαδή τα έµβια αλλά και αυτά που δεν είχαν ποτέ ζωή 

δηλαδή τα άβια  στ  _  _  _  _  _  _  αυτής της περιοχής καθώς και τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσά τους.

Πώς είναι ένα 
οικοσύστηµα;  

Η Αρκούδα είναι ζώο παµφάγο και τρώει µέλι, ψάρια, καρπούς, φρούτα κ.ά. Ο Λύκος είναι 
σαρκοφάγο και τρώει ζαρκάδια, αγριόγιδα, ελάφια, λαγούς κ.ά. Ο Αγριόγατος είναι σαρκοφάγο και 
τρώει ποντίκια, λαγούς, πουλιά κ.ά. Ο Ασπροπάρης είναι σαρκοφάγο και τρώει κυρίως ψόφια ζώα 
(πτωµατοφάγο). 


