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Το ζητούμενο σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής  

εκπαίδευσης, που πραγματεύεται ένα  αντικείμενο  

σχετικό με φυτά, είναι  

ΠΩΣ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΘΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ, 

ΟΤΙ Η ΦΥΣΗ, Η ΓΗ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ,  

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ.  

 

ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΖΩΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ, 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ. 



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 
Από τις λειτουργίες των φυτών παίρνουμε 

 πολλά παραδείγματα και συμπεράσματα  

για τη λειτουργία της φύσης ως ένα ενιαίο σύστημα,  

όπου υπάρχει αλληλεξάρτηση  

και με τους αβιοτικούς παράγοντες  

και όπου κάθε οργανισμός,  

όσο αδιάφορος, άχρηστος ή και επικίνδυνος αν μας φαίνεται,  

επιτελεί έναν προορισμό  

και το βγάλσιμό του από το σύστημα σημαίνει αλυσιδωτές 

και ίσως απρόβλεπτες δυσάρεστες εξελίξεις.  



Urtica pilulifera  

 κ.ν. τσουκνίδα 

  

Η τσουκνίδα που μας τσιμπάει 

και είναι ζιζάνιο μέσα στα φυτά  

που καλλιεργούμε: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ 

Έχει βιταμίνη C πολλές φορές 

περισσότερη σε αναλογία από  

ό,τι τα πορτοκάλια.  

Έχει ακόμη και πρωτεϊνες!! 

 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ 

 



Η διαδικασία της ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ και η λειτουργία μέσω 

αυτής των φυτών ως αυτότροφων οργανισμών, δείχνει  

και την εξάρτησή τους από παράγοντες όπως η ηλιακή 

ακτινοβολία,  

αλλά και την αξία τους ως βάση της διατροφής για τους 

ετερότροφους οργανισμούς και ως πηγή παραγωγής 

οξυγόνου, που είναι στοιχείο απαραίτητο για όλους 

σχεδόν τους οργανισμούς (και τα ίδια τα φυτά επιτελούν 

τη λειτουργία της αναπνοής). 

Τελικά τα φυτά είναι ίσως «εξυπνότερα» από όλους μας! 

 



Με τη λειτουργία της ΔΙΑΠΝΟΗΣ, που γίνεται από τα στόματα  

στην επιφάνεια των φύλλων, υδρατμοί φεύγουν στην  

ατμόσφαιρα, συντελώντας ανάμεσα στα άλλα στη δημιουργία  

βροχοπτώσεων και στη εξομάλυνση των κλιματικών  

συνθηκών, που ούτως ή άλλως είναι στοιχεία απαραίτητα  

στους περισσότερους οργανισμούς.  

 

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα παιδιά βλέποντας πώς είναι  

αυτά τα στόματα, αλλά και ακούγοντας για τις προσαρμογές 

στις οποίες  καταφεύγουν τα «έξυπνα» φυτά για να  

αποφύγουν την απώλεια υγρασίας και να αντεπεξέλθουν στις  

συνθήκες της ξηρασίας.  



Ακόμη και ζωικοί οργανισμοί,  

όπως η πευκοκάμπια,  

που σε εμάς φαίνονται βλαβεροί για τα 

φυτά, μπορεί να μην είναι:  

Για την πευκοκάμπια για παράδειγμα  

υποστηρίζεται, ότι βοηθά τα πεύκα να  

αντεπεξέλθουν στη θερινή ξηρασία με το 

χάσιμο φύλλων (βελονών) εξαιτίας της. 

 



ΦΥΛΛΑ → ΔΙΑΠΝΟΗ  

                   (ΧΑΣΙΜΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ) 

ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ → 

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ → ΛΙΓΟΤΕΡΗ  

ΧΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 



ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 

Το τροφικό πλέγμα βασίζεται στα φωτοσυνθετικά  

φυτά.  

Ωστόσο αυτό που πρέπει να επισημαίνουμε  

στα παιδιά είναι ότι πέρα από τη γνωστή σχέση:  

το ζώο τρώει το φυτό,  

το μεγαλύτερο ζώο τρώει το μικρότερο ζώο, 

οι πραγματικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών  

είναι πολυσύνθετες.  



«Τόσα μεγάλα φύλλα έχουν οι φοίνικες», σκέφτηκε, όπως φαίνεται 

ο σαλίγκαρος και αποφάσισε να πάρει επάνω σε ένα τέτοιο φύλλο  

το γεύμα του!  



Η ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΝΑ ΔΑΣΟΣ είναι ένα πολύ καλό 

μάθημα για να κατανοήσουν τα παιδιά  

το πώς τα φυτά επηρεάζονται  

από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, 

ακόμη και από τα άλλα φυτά.  

Με απλά λόγια: Τα δέντρα του θόλου  

έχουν στη διάθεσή τους όλη την ηλιακή 

ενέργεια και φωτοσυνθέτουν στα μήκη  

κύματος που εκείνα θέλουν. Από αυτήν 

την άποψη είναι προνομιούχα. 

Από την άλλη μεριά οφείλουν να  

έχουν γερούς κορμούς για να αντέχουν  

 
στις κινήσεις του αέρα (ανέμους). Αυτή είναι η αιτία που ποώδη φυτά 

δεν γίνονται ψηλά (εκτός αν στηρίζονται επάνω σε ξυλώδη φυτά). 



Τα δένδρα και τα άλλα φυτά κάτω από εκείνα του θόλου, έχουν στη  

διάθεσή τους μικρότερη ένταση φωτός και μικρότερη ποικιλία κυμάτων  

φωτός για να φωτοσυνθέσουν.  

 

Σε υγρά τροπικά δάση που ο θόλος είναι πολύ πυκνός, πολλές φορές  

στην επιφάνεια του εδάφους, ακόμη και την ημέρα, υπάρχει σκοτάδι και  

κυκλοφορούν νυκτόβια ζώα! Έτσι πολλά ποώδη φυτά δεν μπορούν να  

ζήσουν στο έδαφος και μετακομίζουν ψηλά, επάνω στα δένδρα, ζώντας  

ως επίφυτα! Τέτοια φυτά είναι τα γνωστά μας φιλόδενδρα και οι  

εντυπωσιακές τροπικές ορχιδέες. 

 

Στο κάτω μέρος του δάσους επίσης, τα φυτά που ζουν πρέπει να  

χρειάζονται ή να αντέχουν σε μεγαλύτερη υγρασία αέρα.   



 

Η λειτουργία της ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με τον σχηματισμό 

ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ και τη δημιουργία νέων φυτών, μας δίνει 

πολλά παραδείγματα για την πολυσύνθετη λειτουργία 

της φύσης και με τα τρία της στάδια: 

 
  Επικονίαση άνθους 

 

  Διασπορά σπερμάτων 

 

  Φύτρωση σπερμάτων 



Knautia integrifolia 

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 

Dianthus sp. – είδος αγριογαρίφαλου 



ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 

Cistus creticus – κ.ν. λαδανιά 



ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 

Chrysanthemum coronarium 

var. discolor 

κ.ν. μαργαρίτα 

Rosa sp.–είδος αγριοτριανταφυλλιάς 



ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 

Gaillardia aristata 

Gomphrena globosa 

Prunus spinosa – κ.ν. τσαπουρνιά 



Εδώ το μεγάλο έντομο συμβάλλει στην επικονίαση, αλλά επίσης βοηθά 

στην καταπολέμηση των αφιδών, που με τη σειρά τους είναι απαραίτητες 

για τη διατροφή του επικονιαστή του φυτού. 



Κι εδώ η ψαλίδα βλέπει σαν μεζεδάκια τις αφίδες μέσα στο άνθος από το μπούζι 



Φωτ. Α. Λύτρας 

Τί θα είχε να φάει η πασχαλίτσα αν δεν υπήρχαν οι μελίγκρες, 

που τυραννάνε αυτό εδώ το γαϊδουράγκαθο; 



Η πεταλούδα Pontia daplidici επικονιάζει την πικραλίδα Reichardia picroides 



Η πεταλούδα Vanesa atalanta επικονιάζει τον ανάλατο Centranthus ruber 



H προστατευόμενη πεταλούδα Zerynthia polyxena επικονιάζει μια ανθεμίδα 



Origanum majorana   

   κ.ν. μαντζουράνα 

Αυτή η όμορφη πεταλούδα , 

που βοηθά στην επικονίαση 

των ανθέων της μαντζουράνας, 

μήπως κάποτε δεν ήταν έτσι; 

Μήπως ήταν μια άσχημη 

κάμπια, που την βλέπαμε με 

αποτροπιασμό;  



  

Μήπως αυτή η όμορφη κάμπια,  

που κατατρώει τα φύλλα του απήγανου  

(Ruta chalepensis), μεταμορφωθεί σε  

μια επίσης όμορφη πεταλούδα; 



Μήπως σε αυτήν την όμορφη πεταλούδα , την Papilio machaon,  

που εδώ την βλέπουμε επάνω σε λαγοκιμηθιά (Teucrium capitatum); 



Ophrys heldreichii 

  

Ophrys aesculapii   Ophrys spruneri 

 

Οphrys 

tenthredinifera  

Οι Ορχιδέες, αναπαράγονται δύσκολα.  

Συχνά για να προσελκύσουν  

τον επικονιαστή τους, που πολύ συχνά  

είναι  μόνο ένα είδος εντόμου, μιμούνται  

στην εμφάνιση το θηλυκό έντομο.  

Μάλιστα αναδίδουν και οσμές  

σαν τις φερομόνες του θηλυκού.  

Έτσι το αρσενικό ξεγελιέται και πλησιάζει.  



Tragopogon porrifolius subsp. porrifolius 

καρπός: αχαίνιο με πάππο 

πάππος: τριχωτή πτητική συσκευή 

ΑΝΕΜΟΧΩΡΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 

Ανθοφορία 

Καρποφορία 



Reichardia picroides 

καρποί: αχαίνια με πάππους  

πάππος: η τριχωτή πτητική συσκευή  

ΑΝΕΜΟΧΩΡΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 

Ανθοφορία 

Τέλος άνθησης, Καρποφορία 



Centaurea raphanina subsp. mixta  - κ.ν. αλιβάρβαρο 

καρπός: αχαίνιο με πάππο 

πάππος: τριχωτή πτητική συσκευή 

ΑΝΕΜΟΧΩΡΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 

Ανθοφορία 

Καρποφορία 



Trifolium stellatum – κ.ν τριφύλλι 

ΑΝΕΜΟΧΩΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΟΧΩΡΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ (διασπορά μέσω του  

ανέμου ή επειδή τα σπέρματα «πιάνονται» επάνω στα ζώα) 

Ανθοφορία 

Έναρξη καρποφορίας 



Οι καρποί της κολλητσίδας (Galium aparine) αποτελούν σαφές  

παράδειγμα ΕΠΙΖΩΟΧΩΡΗΣ διασποράς σπερμάτων: κολλάνε με  

μεγάλη ευκολία επάνω στα ζώα που περνούν. 



Η βατομουριά (Rubus spp.) είναι ένα φυτό, που πολλοί θεωρούν  

άσχημο και «κακό», εξαιτίας των αγκαθιών του και της τάσης του  

να εξαπλώνεται εύκολα.  

Οι καρποί του όμως αποτελούν τροφή για πλήθος ζώων και μάλιστα  

μια εποχή που πολλά φυτά έχουν ξεραθεί, ή δεν έχουν καρπούς. 

Τα ζώα με τη σειρά τους βοηθούν στη διασπορά των σπερμάτων της  

βατομουριάς, που έχουν ήδη περάσει από τον πεπτικό τους σωλήνα 

και έτσι επιβοηθείται η φύτρωσή τους. 



Τα φυτά με τους σαρκώδεις καρπούς προσελκύουν  

με αυτόν τον τρόπο τα ζώα που τα γεύονται και έτσι  

βοηθούν και στη διασπορά των σπερμάτων και στην 

πιο αποτελεσματική φύτρωση!  

Κι αυτό γιατί οι συνθήκες φύτρωσης είναι 

καταλληλότερες σε ένα περιβάλλον οργανικών ουσιών.  

Επιπλέον το περίβλημα πολλών σπερμάτων με το 

πέρασμα από το γαστρικό σωλήνα και το βρέξιμο με τα 

γαστρικά υγρά,  λιώνει ευκολότερα και γρηγορότερα και 

έτσι διευκολύνεται η φύτρωση.  



Τα φυτά προσφέρουν καταφύγιο και στέγη σε πολλά ζώα, όπως σε αυτά 

τα κοτσυφάκια, που οι γονείς τους έφτιαξαν φωλιά επάνω σε ένα πεύκο. 



Και όπως βλέπετε κάθε πουλί έχει τις προτιμήσεις του και στο πού θα χτίσει 

 το σπίτι του, αλλά και στο τι υλικά θα χρησιμοποιήσει και τι σχέδιο θα κάνει. 



Kossak71.blogspot.com 

Αυτός εδώ ο δρυοκολάπτης   

φτιάχνει μέσα σε τρύπιους κορμούς  

τη φωλιά του, αλλά εκεί βρίσκει  

και την τροφή του. 



Για να μπορέσει το φυτό να αναπτυχθεί, χρειάζεται πραγματικό έδαφος, 

δηλαδή όχι απλά αποσαθρωμένο μητρικό πέτρωμα, αλλά και οργανική 

ουσία. Αυτή προκύπτει από τους νεκρούς οργανισμούς οι οποίοι επάνω 

και μέσα στο έδαφος αποικοδομούνται από άλλους οργανισμούς (κυρίως 

μικροοργανισμούς). 



             ΞΕΡΑ ΦΥΛΛΑ 

Τροφή για τους οργανισμούς  

του εδάφους. 

Εμπλουτισμός του εδάφους  

με οργανικές ουσίες. 



Κάθε φυτό αναπτύσσεται σε 

συγκεκριμένες συνθήκες 

περιβάλλοντος, σε συγκεκριμένους 

οικότοπους. 

Έτσι για παράδειγμα ο ανάλατος 

(Centranthus ruber) προτιμά τις 

σχισμές βράχων, ενώ συχνά τον 

συναντάμε και ως επιτοίχιο.  

 



Κάποια φυτά επιλέγουν  

συγκεκριμένο οικότοπο  

εξ ανάγκης. Για παράδειγμα,  

το ελληνικό ενδημικό  

αγριογαρίφαλο Silene holzmannii 

όπως και άλλα είδη που  

περιορίζονται σε βραχονησίδες, 

φαίνεται ότι το κάνουν, επειδή δεν  

αντέχουν  τον ανταγωνισμό με τα 

πολλά φυτά που υπάρχουν σε  

μεγαλύτερα κομμάτια στεριάς.  

Έτσι τη Silene holzmannii δεν τη συναντάμε ούτε σε ακτές 

μεγαλύτερων νησιών, που απέχουν από τη βραχονησίδα όπου 

ζει τόσο λίγο, που μπορεί να πάει κανείς κολυμπώντας. 

 



Everglades National Park, Florida, U.S.A. 

Υποτροπικός υγρότοπος με αμερικανικούς αλιγάτορες, μανάτους και άλλα ζώα. 

Σχηματίζεται από το ποτάμι Kissimmee, 

 το οποίο πέφτει στην ρηχή λίμνη Okeechobee, 

η οποία πλημμυρίζει και xύνεται επάνω σε εκτάσεις με ασβεστόλιθο.    

Σχηματίζονται ανάμεσα στα άλλα δάση μαγκροβίων  

και χαρακτηριστική βλάστηση επάνω σε γυμνό ασβεστόλιθο. 



Δάση μαγκροβίων με Rhizophora mangle και άλλα είδη 

                 131.230.176.4 

Η ΡΙΖΟΦΟΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ! 



Ενδημικό Nemastylis floridana 

fnps.org 

Επάνω σε γυμνό ασβεστόλιθο 



Symphyotrichum adnatum (Aster adnatum) 

NA  ΗΠΑ, Μπαχάμες 

wildflowers.jdcc.edu 

nowpublic.com 



Κάποτε τα φυτά 

προσαρμόζονται 

εύκολα στις συνθήκες του 

περιβάλλοντος, όπως αυτή η 

γλυτσίνα (Wisteria sinensis), 

που αντί να βρεθεί 

εγκλωβισμένη, εγκλώβισε η 

ίδια τα κάγκελα και τα 

συρματοπλέγματα, που της 

έβαλαν!  



Άλλοτε όμως, και κυρίως όταν έχει παρέμβει 

με έντονο τρόπο ο άνθρωπος, τα πράγματα  

δεν είναι έτσι απλά. 

 

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουν 

τα παιδιά από αυτήν την ηλικία. 

 



Australianhospitality.com 

Παράδειγμα αρνητικής εξέλιξης, μιας πράξης που ξεκίνησε με καλές προθέσεις: 

Το νησί Καγκουρώ απέναντι από την Αδελαϊδα της Αυστραλίας.  

Απέχει 13 χιλιόμετρα από την κοντινότερη απέναντι ακτή.  

Έχει φώκιες Νέας Ζηλανδίας, θαλάσσιους ελέφαντες,  

καγκουρώ, γουαλάμπι, οπόσουμ, γκοάννα και δάση ευκαλύπτων. 



1920: εισαγωγή 20  Κοάλα 

 

Τέλη δεκαετίας ‘90:  24.000, ελλείψει  θηρευτών 

 

Λιγοστεύουν επικίνδυνα οι ευκάλυπτοι   

teleytaiothranio.blogspot.com 

neoskosmos.com 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


