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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Νερό και Φύση
Μέσα στο νερό, γύρω από το νερό ή κοντά στο νερό, ένας τεράστιος, πολύµορφος,
πολύχρωµος και πολύ σηµαντικός κόσµος ζει, τρέφεται, µεγαλώνει, αναπαράγεται
… ο κόσµος των ζωικών και φυτικών οργανισµών ενός υγρότοπου! σκεφτείτε αυτούς
τους παράγοντες που παίζουν τον καθοριστικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι…

Έρευνα
Θέλετε να γνωρίσετε αυτόν τον κόσµο;
Μπορείτε να δείτε αυτόν τον κόσµο από κοντά;
Αν όχι, ψάξτε και βρείτε εικόνες από έντοµα, ερπετά,
αµφίβια, ψάρια, θηλαστικά και πουλιά που ζουν
σε υγρότοπους. Στη συνέχεια, ζωγραφίστε µια λίµνη
σε ένα µεγάλο χαρτί και κολλήστε το κάθε ζώο εκεί
που νοµίζετε ότι ζει.

Πληροφορίες
• Η ζωή στο Νερό
Κάθε οργανισµός ξεκινά τη ζωή του µέσα στο νερό!
Άλλωστε, οι πρώτοι οργανισµοί
δηµιουργήθηκαν µέσα στο νερό των θαλασσών…
Ακόµα και σήµερα, οι ερευνητές ανακαλύπτουν νέα είδη
ζωής, άγνωστα µέχρι τώρα µέσα στους βυθούς
των ωκεανών!
Τι κρύβει µέσα του όλος αυτός ο πολύτιµος κόσµος των
νερών;
Στις λίµνες και τα ποτάµια ζουν είδη ζώων, που µόνο εκεί βρίσκουν τις
κατάλληλες συνθήκες για να τραφούν, να φωλιάσουν και να
αναπαραχθούν. Μπορεί, κανείς να συναντήσει χιλιάδες έντοµα,
ερπετά, όπως το νερόφιδο και τις σαύρες, αµφίβια, όπως βατράχια
και σαλαµάνδρες, θηλστικά, όπως, νυφίτσες, κάστορες
και βίδρες. Στις λίµνες και στα ποτάµια κολυµπούν πολλά είδη ψαριών,
όπως πέστροφες, χρυσόψαρα, λαυράκια
και νανογωβιοί, που είναι από τα µικρότερα ψάρια
της Ευρώπης.
Στις λίµνες και στα δέλτα των ποταµών βρίσκουν τροφή πολλά πουλιά, όπως ερωδιοί, πελαργοί, πάπιες,
χήνες, αλκυόνες, που άλλοτε ζουν µόνιµα
και άλλοτε σταµατούν το µεταναστευτικό τους
ταξίδι, για να ξεκουραστούν.
Το σώµα τους είναι προσαρµοσµένο στο νερό,
έχουν µακριά πόδια και ράµφη,
για να τσαλαβουτούν στο νερό και να «ψαρεύουν»
την τροφή τους κι έχουν αδιάβροχα φτερά για να κρατούν
το σώµα τους στεγνό.

Πληροφορίες
Ανιχνεύοντας το περιβάλλον των θαλασσών, θα συναντήσει
κανείς πολλά φυτά και ζώα που έχουν προσαρµόσει τη ζωή τους στους ωκεανούς.
Ένα τέτοιο φυτό είναι η Ποσειδωνία, που βρίσκεται µόνο στη Μεσόγειο θάλασσα
και που µε τα µακριά της φύλλα, κόβει την ορµή των κυµάτων. Στη θάλασσα
µπορούµε να βρούµε από τα πιο µικρά ζώα, µέχρι και το µεγαλύτερα θηλαστικό
που υπήρχε ποτέ στον πλανήτη, τη γαλάζια φάλαινα που φτάνει τα 30 µέτρα!
Η ζωή όλου αυτού του εντυπωσιακού κόσµου δεν είναι, όµως, χωρίς προβλήµατα!
Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή όλων αυτών των φυτών και των ζώων…
… όταν αποξηραίνουν µια λίµνη για να καλλιεργήσουν βαµβάκι…
… όταν φράζουν την κοίτη ενός ποταµού για να κατασκευάσουν ένα φράγµα…
… όταν αδειάζουν στα νερά µιας θάλασσας απόβλητα εργοστασίων…
Τι είναι ένας υγρότοπος;
Οι υγρότοποι είναι οικοσυστήµατα, στα οποία κυριαρχεί το νερό! Περιλαµβάνουν
τους ποταµούς, τα δέλτα των ποταµών και τις εκβολές τους, τις λίµνες, φυσικές
και
τεχνητές, τις λιµνοθάλασσες και τις πηγές.
Μπορεί να είναι ρηχοί ή βαθιοί, µικροί ή µεγάλοι, φυσικοί
ή τεχνητοί, µόνιµοι ή εποχικοί. Η επιφάνεια τουνερού άλλοτε είναι
ελεύθερη, ενώ άλλες φορές είναι καλυµµένη από πυκνή βλάστηση,
που αποτελείται από υδρόβια φυτά.
Το νερό µπορεί να είναι αλµυρό, γλυκό ή υφάλµυρο.
Η σηµασία τους είναι µεγάλη για τη διατήρηση της ζωής,
αφού
πλήθος ζώων και φυτών συµβάλλουν
στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη µας.
Αν ένα από αυτά τα φυτά ή τα ζώα σταµατήσει
να υπάρχει, διαταράσσεται ολόκληρη
η αλυσίδα της ζωής στη φύση!
Οι υγρότοποι, όµως κινδυνεύουν!
Κινδυνεύουν από τη ρύπανση
και την εξάντληση των νερών.
Το 1971 υπογράφηκε από τη χώρα µας
η διεθνή Συνθήκη Ramsar, που στόχο έχει
την προστασία των υγροτόπων,
της χλωρίδαςκαι της πανίδας τους.
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Το ξέρετε αυτό;
Τα υδρόβια φυτά, όπως οι καλαµώνες και τα βούρλα ποσυναντάµε σε υγρότοπους
φιλτράρουν, καθαρίζουν και συγκρατούν το νερό προστατεύοντας τις γύρω
περιοχές από τις πληµµύρες!

Ιδέα για έρευνα
Αναζητήστε πληροφορίες για τους υγρότοπους της χώρας µας, που προστατεύονται
σύµφωνα µε τη συνθήκη Ramsar. Μπορείτε να τους εντοπίσετε στο χάρτη της Ελλάδας;

Ποιό ζώο από τα παρακάτω νοµίζετε ότι περιέχει περισσότερο νερό ;

(Η κότα: 74%, το σκαθάρι 48% οι ρέγγες 67%)

Γιατί δεν βλέπουµε τα ζώα; Τα περισσότερα από τα ζώα που ζουν στους υγρότοπους δεν έχουν συνηθίσει στην
ανθρώπινη παρουσία, και µόλις µας αντιληφθούν κρύβονται. Για αυτό είναι σηµαντικό να κάνουµε ησυχία, να
µη φοράµε ρούχα µε έντονα χρώµατα, και αν µπορούµε να κρυφτούµε µέσα στη βλάστηση. Ακόµα και να µην
τα δούµε, µπορούµε να τα ακούσουµε ή να βρούµε τα ίχνη τους, όπως πατηµασιές, φτερά και µισοφαγωµένα
κουκουνάρια.
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