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Πώς σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες; 
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιάστηκαν για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.

Είναι θεματικά προσαρμοσμένες στις συνθήκες της Σκύρου και τις δράσεις του Προγράμματος LIFE  
Φύση και Βιοποικιλότητα «Επιδεικτική Εφαρμογή της προσέγγισης “Σχέδιο Δράσης για τη βιοποι-
κιλότητα” για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου» (LIFE09 NAT/GR/000323), του οποί-
ου και αποτελούν τμήμα. Καλύπτουν θεματικά την ποικιλία της άγριας ζωής, τις σχέσεις των ζώων με 
το περιβάλλον τους, την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την ανάγκη να διατηρηθεί 
η λειτουργικότητα των φυσικών οικοσυστημάτων.

Για τον σκοπό αυτό, οι δραστηριότητες:

•	 είναι	απλές,	επομένως	κατάλληλες	για	παιδιά	μικρότερης	ηλικίας

•	 πραγματοποιούνται	σε	χαρτί	και	είναι	ιδανικές	για	εσωτερικό	χώρο

•	 περιλαμβάνουν	συνεργασία	και	ομαδική	προσπάθεια

•	 προσφέρουν	εμπειρίες	στη	φύση

•	 	εξοικειώνουν	με	την	επιστημονική	μεθοδολογία	(παρατήρηση,	διατύπωση	υποθέσεων,	δειγματο-
ληψίες στο ύπαιθρο, εξαγωγή συμπερασμάτων)

•	 τονώνουν	τη	φαντασία	(καλλιτεχνική	έκφραση,	δημιουργική	γραφή).

Ιδέες για τη χρήση των δραστηριοτήτων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δραστηριότητες με πολλούς τρόπους και ανεξάρτητα από τη σει-
ρά παρουσίασης, γιατί κάθε δραστηριότητα είναι αυτόνομη (αν και κάποιες μπορούν να σχηματί-
σουν ομάδες). Αντί για μία και μοναδική μέθοδο, σας προτείνουμε μερικές ιδέες:

•	 Μελετήστε	τις	δραστηριότητες	και	επιλέξτε	ό,τι	ταιριάζει	στις	δικές	σας	ανάγκες

•	 Διαλέξτε	μία	δραστηριότητα	που	σας	διασκεδάζει	ή	έχει	ενδιαφέρον	θέμα

•	 Διαλέξτε	μία	που	ταιριάζει	στις	ικανότητες	και	γνώσεις	των	μαθητών/τριών	σας

•	 Διαλέξτε	ό,τι	ικανοποιεί	τις	προτιμήσεις	τους	(παιχνίδι,	ρόλοι,	ιστορίες)

•	 	Σημειώστε	πάνω	στο	έντυπο	τις	παρατηρήσεις	σας	για	το	πόσο	αποτελεσματική	ήταν	μια	δραστη-
ριότητα -μην διστάσετε να την τροποποιήσετε προς το καλύτερο

•	 	Συζητήστε με τα παιδιά αν τους άρεσε μια δραστηριότητα και πώς θα μπορούσαν να τη βελτιώσουν

•	 	Προσαρμόστε	μία	δραστηριότητα	στις	δικές	σας	ανάγκες,	συνδέστε	δύο	δραστηριότητες	σε	μία,	
χωρίστε μία δραστηριότητα σε δύο, επινοήστε δικές σας παραλλαγές

•	 	Φτιάξτε	ένα	προσωπικό	αντίγραφο	των	δραστηριοτήτων,	ώστε	να	τις	έχετε	όλες	όποτε	τις	χρεια-
στείτε

•	 	Χρειάζεστε	περισσότερες	πληροφορίες;	Επικοινωνήστε	με	το	προσωπικό	του	Προγράμματος	LIFE	
Σκύρου (www.skyroslife.gr) ή με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (www.ornithologiki.gr)

•	 	Βρήκατε	ατέλειες	ή	έχετε	να	προτείνετε	βελτιώσεις	στις	δραστηριότητες;	Συμπληρώστε	και	στείλ- 
τε μας το φύλλο «Πείτε μας τη γνώμη σας» που θα βρείτε στο τέλος των Φύλλων Δραστη-
ριοτήτων.
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Οι δραστηριότητες σε δυο γραμμές 

Δραστηριότητα Α1: Παραμύθι με ζώα
Αφήγηση σύντομων λαϊκών παραμυθιών και μύθων με ζώα, που δίνουν αφορμή για συζήτηση σχε-
τικά με τις ανάγκες των ζώων.

Δραστηριότητα Α2: Ιστορίες με δαχτυλοκουκλάκια
Ετοιμάζουν χάρτινα δαχτυλοκουκλάκια με μορφές ζώων και φτιάχνουν ιστορίες ή φαντάζονται πώς 
είναι η ζωή διαφόρων ζώων στη Σκύρο.

Δραστηριότητα Α3: Ένας χάρτης από ήχους
Με δεμένα τα μάτια, συγκεντρώνονται στους ήχους ενός φυσικού τοπίου.

Δραστηριότητα Α4: Ψάξε στη φύση
Παρατηρούν μικρά ζώα, φυτά και ό,τι άλλο τραβήξει την προσοχή τους στη φύση.

Δραστηριότητα Β1: Γίνε ένα ζώο!
Φτιάχνουν μάσκες ζώων από χαρτί, τις φορούν μπροστά σε ένα φυσικό τοπίο και καθένα φαντάζε-
ται ότι είναι ένα ζώο που ζει στο τοπίο αυτό.

Δραστηριότητα Β2: Βρες το σμήνος σου
Μιμούνται τις φωνές διαφόρων πουλιών του Αιγαίου και καθένα προσπαθεί να βρει τους συντρό-
φους του.

Δραστηριότητα Β3: Φτιάξε το σπίτι της σαύρας
Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έναν χώρο όπου μπορεί να ζήσει μια σαύρα, πρώτα σε μοντέλο και 
μετά σε εξωτερικό χώρο.

Δραστηριότητα Β4: Φτιάξε μια αποικία με Μαυροπετρίτες και θαλασσοπούλια
Χρωματίζουν και κόβουν Μαυροπετρίτες και θαλασσοπούλια, για να τα κολλήσουν σε αυτοσχέδιο 
ομοίωμα νησίδας και να σχηματίσουν αποικίες.

Δραστηριότητα Β5: Κάθε ζώο στον τόπο του
Κολλάνε εικόνες ζώων στους οικότοπους της Σκύρου όπου ζει το καθένα.

Δραστηριότητα Β6: Ψάξε για ζώα
Αναζητούν και καταγράφουν σε αυτοσχέδιο ημερολόγιο τα ζώα που συναντούν στη φύση.

Δραστηριότητα Β7: Ταξινόμησέ τα!
Βρίσκουν τρόπους να χωρίσουν αντικείμενα και πρόσωπα σε ομάδες.

Δραστηριότητα Β8: Πουλιά στα δέντρα και Ξεφτέρι
Γίνονται πουλιά και δέντρα, για να ανακαλύψουν πώς ο άνθρωπος επηρεάζει τα πουλιά ακόμα και 
όταν δεν τα κυνηγάει.

Δραστηριότητα Β9: Αναγνώρισε ένα Σκυριανό άλογο
Αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός Σκυριανού αλόγου.
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Δραστηριότητα Β10: Εικόνες από τον τόπο σου
Παρατηρούν παραδοσιακά σχέδια ζώων και ζωγραφίζουν δικά τους σχέδια με παραδοσιακή τε-
χνοτροπία.

Δραστηριότητα Β11: Πώς θα διαχειριστείς έναν μικρό υγρότοπο;
Παιχνίδι ρόλων, όπου τα παιδιά υποδύονται διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και προσπαθούν να 
βρουν μια συμβιβαστική λύση σε ένα τοπικό πρόβλημα.

Δραστηριότητα Γ1: Αναγνώρισε τις διαφορετικές μορφές βλάστησης
Επιλέγουν δειγματοληπτική διαδρομή και καταγράφουν τη βλάστηση κατά μήκος της.

Δραστηριότητα Γ2: Ένα για όλους και όλοι για το ένα
Κάθε παιδί επιλέγει πώς θα αξιοποιήσει ένα κομμάτι γης δίπλα σε υγρότοπο. Μετά, προσπαθούν 
όλοι μαζί να συμβιβάσουν τις διαφορετικές επιθυμίες και ανάγκες τους.

Δραστηριότητα Γ3: Πού θα εγκαταστήσεις ένα αιολικό πάρκο;
Παιχνίδι ρόλων όπου τα παιδιά υποδύονται διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και προσπαθούν να 
βρουν μια συμβιβαστική λύση σε ένα τοπικό πρόβλημα.

Δραστηριότητα Γ4: Προώθησε ένα τοπικό προϊόν
Οργανώνουν την προώθηση ενός τοπικού προϊόντος, με τους τρόπους που θα επιλέξουν (π.χ. σλό-
γκαν, συσκευασία, ετικέτα, διαφημίσεις, εκδηλώσεις).

Δραστηριότητα Γ5: Ονειρέψου... το χτες, το σήμερα και το αύριο
Ομάδα δραστηριοτήτων στο ύπαιθρο. Τα παιδιά προσεγγίζουν το φυσικό τοπίο με διάφορους τρό-
πους που σχετίζονται με την τέχνη και το πέρασμα του χρόνου.
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Επιλέξτε δραστηριότητες
Πώς θα επιλέξετε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για τον σκοπό σας; 

Προτείνουμε τους παρακάτω τρόπους:

1. Φυλλομετρώντας τα Φύλλα Δραστηριότητας για τον/την Εκπαιδευτικό και τα παιδιά 

2. Από τις συνοπτικές περιγραφές τους (στο κεφάλαιο «Οι δραστηριότητες σε δυο γραμμές»).

3. Από τα συνοπτικά χαρακτηριστικά κάθε δραστηριότητας (Πίνακας 1).

4.  Από τις βασικές αρχές και στόχους που σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα (Πίνακας 2), σύμφωνα 
με τα πρότυπα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Πίνακας 1. Οι δραστηριότητες ανά θέμα και ηλικία

Α1 + +   +   +         

Α2 + +  + +  + +   + +     

Α3 + +    +   +    +  +  

Α4 + +    +   +  + +     

Β1  +  + + +     + +  +   

Β2 + +   + + +     +     

Β3  +   + +      +     

Β4  +   +      + + +    

Β5  +  + +       + +    

Β6  +    +   +  + +     

Β7  +   +   + + +       

Β8  +    + +     +  + +  

Β9                 

Β10                 

Β11  +  + +     +   +  + + 

Γ1   +   +   + +       

Γ2  + +  +        +  + + 

Γ3   +  +     +   +  + + 

Γ4   + + +   +   +    + + 

Γ5   +   +  + +  +  +   
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Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει διατυπώσει (http://www.pi-schools.gr/perivalontiki) τις βασικές αρ-
χές, στόχους και θεματικούς άξονες, με τα οποία θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο κάθε πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Βασικές αρχές:

•	 Άνοιγμα	του	σχολείου	στην	κοινωνία

•	 Προσανατολισμός	στη	μελέτη	πρόληψης	ή	επίλυσης	περιβαλλοντικών	θεμάτων	ή	προβλημάτων

•	 Διεπιστημονική	και	διαθεματική	προσέγγιση	του	θέματος/προβλήματος

•	 	Άμεση	δράση	σε	τοπικό	επίπεδο	με	στόχο	μακροχρόνια	αποτελέσματα	σε	εθνικό	και	παγκόσμιο	
επίπεδο.

•	 	Ανάδειξη	συνεργασίας,	καλλιέργειας	αξιών	και	δημιουργίας	νέων	προτύπων,	στάσεων	και	συμπε-
ριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον

•	 	Ίσες	ευκαιρίες	για	την	οικοδόμηση	γνώσεων,	ανάπτυξη	δεξιοτήτων,	αξιών	και	στάσεων	που	απαι-
τούνται για την προστασία του περιβάλλοντος

•	 	Έμφαση	στην	ενεργό	συμμετοχή	των	μαθητών/τριών	με	συζήτηση	-	αντιπαράθεση	απόψεων,	έ- 
ρευνα, κριτική και δημιουργική επεξεργασία και δράση

•	 Εστίαση	της	προσοχής	στην	αειφόρο	ανάπτυξη	του	περιβάλλοντος

Στόχοι:

•	 	Γνωστικοί	 (οικοδόμηση	εννοιών,	κατανόηση	σχέσεων/αλληλεπιδράσεων/συνεπειών	ανθρώπου	
-περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών προβλημάτων, μέτρων προστασίας κ.λπ.) 

•	 	Επιστημονικοί	 (εξοικείωση	 με	 την	 επιστημονική	 μεθοδολογία/έρευνα,	 κριτική	 και	 δημιουργική	
προσέγγιση θεμάτων, ανάπτυξη επιστημονικής νοοτροπίας κ.λπ.)

•	 	Συμμετοχικοί	(εργασία	σε	ομάδες,	ανάπτυξη	σχέσεων	συνεργασίας,	σεβασμός	στις	διαφορετικές	
απόψεις, στον τρόπο ζωής, στη δημιουργική δράση κ.λπ.)

•	 	Κοινωνικοί	(σύνδεση	της	σχολικής	με	την	καθημερινή	ζωή,	καλλιέργεια	υπευθυνότητας,	ικανότητα	
λήψης αποφάσεων και δημιουργικής παρέμβασης κ.λπ.)

•	  Αισθητικοί (δημιουργία στενής σχέσης με τη φύση, με τη μεσολάβηση όλων των αισθήσεων κ.λπ.)

•	 	Αυτομορφωτικοί	(χρήση	βιβλιοθήκης,	τύπου,	νέων	τεχνολογιών,	διαδικτύου	κ.λπ.)	

Θεματικοί Άξονες:

•	 Οι	κλιματικές	αλλαγές	-	προστασία	της	ατμόσφαιρας

•	 Ο	αέρας	(η	ρύπανση	του	αέρα	στις	πόλεις	κ.λπ.)

•	 Το	νερό	(η	ρύπανση	και	εξάντληση	των	επιφανειακών	και	υπογείων	νερών	κ.λπ.)

•	 Το	έδαφος	(	η	ερημοποίηση,	η	διάβρωση	κ.λπ.)

•	 	Η	ενέργεια	(η	εξάντληση	των	μη	ανανεώσιμων	πηγών	ενέργειας,	η	υπερεκμετάλλευση	των	φυσι-
κών πόρων κ.λπ.)

•	 Τα	δάση	(η	προστασία	και	η	αειφόρος	διαχείριση	των	δασών	κ.λπ.)

•	 Βιοποικιλότητα/	εξαφάνιση	των	ειδών

•	 Διαχείριση	απορριμμάτων	και	αποβλήτων

•	 	Ανθρώπινες	δραστηριότητες	(οι	δομημένοι	χώροι	και	οι	λειτουργίες	που	επιτελούνται	σε	αυτούς,	
στο αστικό και περιαστικό πράσινο κ.λπ.)

•	 	Ανθρώπινες	σχέσεις	(οι	κοινωνικές	και	οικονομικές	διαστάσεις	του	αναπτυξιακού	και	περιβαλλο-
ντικού προβλήματος, η ισότητα των φύλων, οι ανθρώπινες αξίες, τα προβλήματα μειονοτήτων κ.λπ.)
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Πίνακας 2. Οι δραστηριότητες ανά αρχή και στόχο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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Με λίγα λόγια:    Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Ηλικία: Εύρος ηλικίας σε χρόνια

 Χρόνος: Πόση ώρα θα χρειαστεί

 Υλικά: Υλικά που θα χρειαστούν

 Αριθμός: Με πόσα παιδιά θα υλοποιηθεί καλύτερα η δραστηριότητα

 Τόπος: Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο

 Εποχή: Η καλύτερη εποχή για τη δραστηριότητα

Στόχος: Τι θα πετύχουν τα παιδιά

Γενικά για τις δραστηριότητες 
Η κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει:

Για κάθε δραστηριότητα δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

• Φύλλα δραστηριότητας για τα παιδιά (ασπρό-
 μαυρα), που ακολουθούν τα φύλλα εκπαιδευτικού

• Φύλλα δραστηριότητας 
 για τον/την εκπαιδευτικό (έγχρωμα)

Ένας χάρτης από ήχους Α3
µε λίγα λόγια

Εισαγωγή
Εκτός από όσα βλέπουµε στη φύση, υπάρχουν και αυτά που ακούµε: το θρόισµα των φύλλων και  
το τρίξιµο των κορµών στον άνεµο, τα κύµατα στην ακτή και το κελάρυσµα του νερού στο ρυάκι.

Αν κλείσουµε τα µάτια και ανοίξουµε τα αυτιά µας, µπορούµε να αντιληφθούµε πολλά άγρια ζώα 
που κρύβονται από τους ανθρώπους. Θα ακούσουµε τότε το ανοιξιάτικο κελάηδηµα των αρσενικών 
πουλιών, το φτεροκόπηµα περαστικών πουλιών, τις νυχτερινές κραυγές της Κουκουβάγιας και του 
βάτραχου, ίσως ακόµα και τις φωνές των νεοσσών, καθώς κάποιο πουλί προσγειώνεται κουβαλώ-
ντας τροφή στη φωλιά.

Οι επιστήµονες που µελετούν τα πουλιά, συχνά αφουγκράζονται τις φωνές τους και τις σηµειώνουν 
σε έναν πρόχειρο χάρτη. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να εκτιµήσουν πόσα ζευγάρια π.χ. Κότσυφα 
φωλιάζουν σε ένα δάσος, χωρίς να χρειαστεί να βρουν κάθε φωλιά.

Είναι καλύτερα να αφουγκραζόµαστε µε τα µάτια κλειστά, γιατί έτσι συγκεντρωνόµαστε στους ήχους. 
Ακούµε πιο καθαρά, αν µισοκλείσουµε τις παλάµες σε σχήµα κούπας και τις κρατήσουµε πίσω από 
τα αυτιά µας.

Τα παιδιά µε δεµένα τα µάτια, 
συγκεντρώνονται στους ήχους ενός 
φυσικού τοπίου.

Να συνειδητοποιήσουν την ποικιλία των ήχων 
στο περιβάλλον, να εξοικειωθούν µε τους 
φυσικούς ήχους.

Στόχος:

Ηλικία: 

Σε εξωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

½ ώρα4-8

17

Ιστορίες µε ∆αχτυλοκουκλάκια Α2

15
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Γλωσσάρι: Τι σημαίνουν οι όροι που αναφέρονται στο κείμενο

Εισαγωγή: Βασικές πληροφορίες για το θέμα της δραστηριότητας

Οδηγίες:    Βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας

 Για συζήτηση: Ερωτήσεις που βάζουν σε σκέψεις

Επέκταση: Ιδέες για συμπληρωματικές δραστηριότητες στο ίδιο θέμα

Πηγές: Βιβλία ή ιστότοποι από όπου προήλθε η ιδέα της δραστηριότητας

CD με Υποστηρικτικό Υλικό 
Το CD «Γνωριμία με τη Φύση της Σκύρου» 

περιλαμβάνει:

• Το σύνολο του υλικού (Φύλλα Δραστηριοτήτων, 
 Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς)

• Παρουσίαση (σε μορφή Power Point) για τη φύση 
 της Σκύρου και την βιοποικιλότητα που φιλοξενεί

• Φωτογραφίες ειδών για τη δραστηριότητα 
 «Γίνε ένα ζώο!»

• Ήχους πουλιών για τη δραστηριότητα 
 «Βρες το σμήνος σου»

• Συμπληρωματικό υλικό για ελεύθερη χρήση 
 από τον/την εκπαιδευτικό
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Μεθοδολογία στο ύπαιθρο 
Τι προσφέρει η εφαρμογή της σωστής μεθοδολογίας στο ύπαιθρο;  

•	 Διαμορφώνει	πρακτικές	δεξιότητες

•	 Αυξάνει	τη	γνώση,	την	κατανόηση	και	την	εκτίμηση	προς	το	περιβάλλον

•	 Εξοικειώνει	με	τον	επιστημονικό	τρόπο	σκέψης	και	τη	μεθοδολογία

•	 Ωθεί	τους	συμμετέχοντες	να	σκεφτούν	και	να	δράσουν	αυτόνομα

•	 Μπορεί	να	εφαρμοστεί	και	σε	άλλες	περιοχές	ή	γνωστικές	ενότητες

•	 Βοηθά	στην	κατανόηση	της	εφαρμοζόμενης	περιβαλλοντικής	διαχείρισης

•	 Προκαλεί	μικρή	μόνο	ενόχληση	σε	οικότοπους,	φυτά	και	ζώα	

•	 Είναι	διασκεδαστική

•	 Προωθεί	τη	συνεργασία	και	ωφελεί	την	κοινωνικότητα	των	συμμετεχόντων

•	 Προσφέρει	πρωτογενή	εμπειρία

•	 Είναι	προσιτή	σε	αλλοδαπούς	και	άτομα	με	γλωσσικές	ή	κινητικές	δυσκολίες

•	 Απαιτεί	ελάχιστο	εξοπλισμό

Τι να κάνετε κατά την εργασία στο ύπαιθρο; 
Διαλέξτε τα ρούχα σας ανάλογα με τον καιρό:  
•	 Φορέστε	καπέλο

•	 Προτιμήστε	κλειστά	ρούχα	και	παπούτσια	σε	τόπους	με	αγκάθια	και	βράχους

•	 Έχετε	μαζί	σας	τα	βασικά	για	να	προσφέρετε	πρώτες	βοήθειες

•	 Ελέγξτε	τον	εξοπλισμό	σας,	πριν	και	μετά	την	εργασία

Τι να ΜΗΝ κάνετε κατά την εργασία στο ύπαιθρο;   

•	 Μην	χώνετε	τα	χέρια	όπου	δεν	μπορείτε	να	δείτε

•	 Μην	αφήσετε	πίσω	σας	σκουπίδια

•	 Μην	συλλέξετε	περισσότερα	από	όσα	είναι	απολύτως	απαραίτητα

•	 Μην	μετακινείτε	πέτρες	και	πεσμένους	κορμούς.	Ξαναβάλτε	τα	στη	θέση	τους

•	 Μην	βάλετε	μόνιμα	σημάδια	σε	δέντρα	και	βράχους

12



Μέρος B

Εισαγωγή στη βιοποικιλότητα 
της Σκύρου
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Τι είναι η 
βιοποικιλότητα;  
Βιοποικιλότητα είναι σύντμηση της «βιολογικής 
ποικιλότητας», δηλαδή της ποικιλίας που υπάρχει 
στον ζωντανό κόσμο. Μπορούμε να δούμε την 
ποικιλία αυτή στα τοπία (διαφορετικοί οικοτόποι 
ή οικοσυστήματα), στα είδη (διαφορετικά είδη) 
και στα άτομα (διαφορετικά άτομα του ίδιου εί-
δους).

Η θέση, το κλίμα και η ιστορία πλουτίζουν 
τη βιοποικιλότητα 
Βιοποικιλότητα υπάρχει παντού, αλλά διαφέρει από τόπο σε τόπο. Πιο πλούσιες σε βιοποικιλό-
τητα είναι οι περιοχές που περιέχουν πολλούς οικότοπους (επομένως και είδη) ή έχουν είδη 
ενδημικά (είδη που δεν ζουν αλλού).

Η	βιοποικιλότητα	είναι	μεγαλύτερη	σε	μια	περιοχή	με	διαφορετικούς	οικότοπους,	επειδή	κάθε	οικό-
τοπος φιλοξενεί τα δικά του είδη φυτών και ζώων. Κάθε είδος είναι προσαρμοσμένο σε συγκεκρι-
μένες συνθήκες και μπορεί να ζήσει σε ορισμένους τύπους οικοτόπων ενώ αποφεύγει κάποιους 
άλλους. Έτσι, μια περιοχή με δάση και υγρότοπους συγκεντρώνει δασόβια και υγροτοπικά είδη, 
επομένως είναι πιο πλούσια από μια περιοχή που έχει μόνο δάση.

Η	βιοποικιλότητα	μεγαλώνει	όταν	δημιουργούνται	νέα	είδη	χωρίς	να	εξαφανιστούν	τα	παλιά.	Μια	
ομάδα ατόμων ενός είδους (δηλαδή, ένας πληθυσμός) μπορεί να απομονωθεί από τα υπόλοιπα 
άτομα του είδους, επειδή μια κλιματική αλλαγή τα περιορίζει σε μια ζεστή κοιλάδα, μια δροσερή 
βουνοκορφή ή ένα νέο νησί που σχηματίζεται όταν η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης χωρίζει μια 
χερσόνησο από την υπόλοιπη στεριά. 

Τα άτομα αυτά ακολουθούν μια διαφορετική εξελικτική διαδρομή από τα υπόλοιπα ομοειδή τους  
και εξελίσσονται σε διαφορετικό είδος σε διάστημα μερικών χιλιάδων γενεών. Μια περιοχή που έχει 
το μητρικό είδος και το ενδημικό (π.χ. η ηπειρωτική Ελλάδα μαζί με τα νησιά της) είναι πιο πλούσια 
σε βιοποικιλότητα από μια περιοχή που διαθέτει μόνο το μητρικό είδος.

Η	Μεσόγειος	είναι	μία	από	τις	35	πιο	πλούσιες	περιοχές	του	κόσμου	σε	βιοποικιλότητα	που	απει-
λείται από τον άνθρωπο (που τις αποκαλούμε «biodiversity hotspots»). Γιατί είναι τόσο πλούσια; 
Επειδή περιλαμβάνει σχεδόν 12.000 νησιά, βρίσκεται εκεί που συναντιούνται τρεις διαφορετικές 
βιογεωγραφικές ζώνες (η εύκρατη, η ερημική και η τροπική έχουν καθεμία δημιουργήσει τις δικές 
της γωνιές στη Μεσόγειο) και χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο του κινούμενου μωσαϊκού στη βλά-
στηση (οι διαδοχικές πυρκαγιές δημιουργούν ένα μωσαϊκό από καψάλες, λιβάδια, θαμνώνες και 
δάση που βρίσκονται κάθε δεκαετία σε διαφορετικές θέσεις του τοπίου).
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Η Σκύρος βρίσκεται 
σε μοναδική θέση 
Η Σκύρος απέχει σήμερα 35 χλμ από την πιο κοντινή στεριά και πιθανότατα ήταν απομονωμέ-
νη από την ηπειρωτική Ελλάδα τα τελευταία 5-8 εκατομμύρια χρόνια. Το διάστημα αυτό είναι 
αρκετό για να εξελιχθούν σε ενδημικά είδη όσα ζώα και φυτά δεν μπορούσαν να διασχίσουν 
τη θάλασσα, ώστε να διατηρήσουν την επικοινωνία με τα ομοειδή τους στην ηπειρωτική Ευ-
ρώπη.

Όπως τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, η Σκύρος αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ασβε-
στόλιθους, ενώ το ομαλό μέρος των κοιλάδων σχηματίζεται από χώμα και πέτρες που διαβρώθηκαν 
από τις γειτονικές πλαγιές.

Το κλίμα της Σκύρου είναι μεσογειακό (ήπιοι αλλά βροχεροί χειμώνες και ζεστά αλλά ξηρά καλοκαί-
ρια) με 5,5 ξηρούς μήνες (μήνες χωρίς βροχές), που το κατατάσσουν στο ημιερημικό.

Το ζεστό κλίμα και η αφθονία ασβεστίου στους ασβεστόλιθους δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τα 
σαλιγκάρια, ενώ η απομόνωση των νησιών του Αιγαίου ευνόησε τη δημιουργία νέων ειδών. Το γένος 
Albinaria (ομάδα μικρών σαλιγκαριών με μυτερά, μακρόστενα καβούκια) είναι εξαπλωμένο στην 
κεντρική Ελλάδα, το κεντρικό Αιγαίο και τη ΝΑ Τουρκία με 200 είδη και υποείδη (τοπικές ποικιλίες), 
ανάμεσα στα οποία και πολλά ενδημικά.

Κάθε είδος ζώου ή φυτού μπορεί να έχει πολλές τοπι- 
κές ονομασίες αλλά έχει μόνο μία επιστημονική ονο-
μασία. 

Έτσι, για παράδειγμα, ένα είδος γερακιού μπορεί να ο- 
νομάζεται βαρβάκι στη Σκύρο, Μαυροπετρίτης σε άλ- 
λα μέρη της Ελλάδας και Eleonora’s Falcon στη Βρετα- 
νία, αλλά στις επιστημονικές δημοσιεύσεις ολόκληρου 
του κόσμου αναφέρεται ως Falco eleonorae.	Η	επιστη-
μονική ονομασία (που γράφεται πάντα με πλάγια γράμ-
ματα) αποτελείται από δύο λέξεις, με την πρώτη να 
προσδιορίζει το γένος και τη δεύτερη το είδος. 

Είδη που μοιράζονται το ίδιο όνομα γένους είναι συγγενικά μεταξύ τους, π.χ. ο Μαυρο-
πετρίτης Falco eleonorae και το Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus ανήκουν και τα δύο 
στα γεράκια του γένους Falco. Ένα υποείδος (τοπική ποικιλία ενός είδους) έχει και μια τρίτη 
λέξη στην ονομασία του, π.χ. η αγριελιά Olea europaea oleaster και η καλλιεργημένη 
ελιά Olea europaea europaea είναι υποείδη του είδους Olea europaea.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:
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Η Σκύρος βρίσκεται στη μέση της θάλασσας   
Η Σκύρος βρίσκεται στη μέση της Μεσογείου, μιας από τις πιο πλούσιες σε βιοποικιλότητα 
θάλασσες στον κόσμο. Η Μεσόγειος αποτελεί μόλις το 1% των θαλασσών του πλανήτη, αλλά 
φιλοξενεί το 5,6% των θαλάσσιων ζώων και το 17% των θαλάσσιων φυτών.

Στα ρηχά νερά ξεχωρίζουν υποβρύχια λιβάδια με Ζωστέρα (Ζostera sp.) και Ποσειδωνία (Posidonia 
oceanica). Τα φυτά αυτά ζούσαν σε βάλτους πριν 100 εκατομμύρια χρόνια, πριν προσαρμοστούν στη 
ζωή	μέσα	στη	θάλασσα.	Η	ποσειδωνία	ανθίζει	κάτω	από	το	νερό,	αν	και	δεν	υπάρχουν	έντομα	για	να	
γονιμοποιήσουν τα λουλούδια της. Όλα αυτά τα φυτά σχηματίζουν πυκνές συστάδες, όπου υπάρχει 
αρκετό φως για να φωτοσυνθέσουν (να συνθέσουν τις χημικές ουσίες που χρειάζονται αξιοποιώντας 
την ενέργεια από το ηλιακό φως), δηλαδή σε νερό με βάθος ως λίγες δεκάδες μέτρα. 

Τα υποβρύχια λιβάδια είναι αναντικατάστατο καταφύγιο για τα νεαρά ψάρια, που μεγαλώνουν εδώ 
προστατευμένα από τα αρπακτικά ψάρια. Στις παραλίες βρίσκουμε συχνά ξερά «φύκια», που στην 
πραγματικότητα	είναι	νεκρά	φύλλα	από	τα	υποβρύχια	αυτά	φυτά.	Ωστόσο,	τα	περισσότερα	από	τα	
νεκρά φύλλα καταλήγουν στον βυθό της θάλασσας όπου γίνονται τροφή για μυριάδες ασπόνδυλα 
και ψάρια.

Η	πλούσια	ζωή	της	θάλασσας	προσελκύει	αρπακτικά	από	τον	«έξω	κόσμο».	Πολλά	είδη	πουλιών	
έρχονται στη θάλασσα για να τραφούν, αν και επιστρέφουν στη στεριά για να ξεκουραστούν ή να 
φωλιάσουν. Τα περισσότερα από αυτά είναι οι, γνώριμοι σε όλους, γλάροι.

Ο Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) ξεχωρί-
ζει ανάμεσα στα 11 είδη γλάρου που ζουν  
στη Μεσόγειο. Ζει αποκλειστικά στη Μεσό- 
γειο (αντίθετα με τα άλλα είδη γλάρων) και  
δεν πλησιάζει σε λιμάνια και σκουπιδότο-
πους όπως ο Ασημόγλαρος. Από τα 21.500 
ζευγάρια της Μεσογείου, περίπου 350-500  
φωλιάζουν στην Ελλάδα. 

Τρώει μικρά αφρόψαρα που πιάνει πετώ-
ντας αργά, κοντά στα κύματα. Φωλιάζει ο- 
μαδικά σε έρημες νησίδες, από όπου συ- 
χνά τον εκτοπίζουν οι πιο επιθετικοί Ασημό-
γλαροι.

Ο Θαλασσοκόρακας ή καλικατσού (Pha-
lacrocorax aristotelis) συγγενεύει με τον 
Κορμοράνο. Από τα 10.000 ζευγάρια της 
Μεσογείου, περίπου 1.000-1.200 φωλιά-
ζουν στην Ελλάδα. Συχνά τον βλέπουμε, μο- 
ναχικό και μαύρο, να στέκεται όρθιος σε 
βράχους της ακροθαλασσιάς. Ψαρεύει με 
μακροβούτια, κολυμπώντας κάτω από την 
επιφάνεια. Φωλιάζει σε προστατευμένες 
κοιλότητες σε βραχώδεις ακτές ή κάτω από 
μικρούς θάμνους, σε έρημες νησίδες. 
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Ο Αρτέμης (Calonectris diomedea) είναι ένα μετανα- 
στευτικό θαλασσοπούλι και έχει καστανή πλάτη όπως οι  
νεαροί γλάροι. Τον Οκτώβριο μεταναστεύει για να ξεχει-
μωνιάσει στον νότιο Ατλαντικό, απ’ όπου επιστρέφει τον 
Μάρτιο. Στην πραγματικότητα συγγενεύει με τα άλμπα-
τρος, όπως φαίνεται από τα ρουθούνια του που μοιάζουν 
με μικρούς σωλήνες κολλημένους στο πάνω μέρος του 
ράμφους. Έχει μακριά αλλά στενά φτερά, όπως όλα τα 
θαλασσοπούλια που πετάνε όλη τη μέρα ανάμεσα στα 
κύματα. 

Ψαρεύει πετώντας λίγα εκατοστά πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας και δεν πλησιάζει στη στεριά παρά μόνο 
για φωλιάσει σε έρημες νησίδες. Γεννάει τα αβγά του σε 
βαθιές τρύπες των βράχων και επιστρέφει μόνο τη νύχτα 
για να ταΐσει τους νεοσσούς. 

Ο Μύχος (Puffinus yelkouan) ζει μόνο στη Μεσόγειο και  
είναι ένας μικρότερος συγγενής του Αρτέμη, από τον οποίο  
ξεχωρίζει επειδή είναι σχεδόν μαύρος και πετάει σε αγέλες. 
Μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου, πολλοί Μύ-
χοι επισκέπτονται τη Μαύρη Θάλασσα για να εκμεταλλευ-
τούν τους πλούσιους ψαρότοπούς της. 

Ο Μαυροπετρίτης ή βαρβάκι (Falco eleonorae) είναι ένα  
γεράκι που φωλιάζει μόνο στις έρημες νησίδες της Μεσο-
γείου και διαχειμάζει στη Μαδαγασκάρη. Περίπου 85%  
από τα περίπου 15.000 ζευγάρια του παγκόσμιου πληθυ-
σμού φωλιάζουν στις νησίδες του Αιγαίου. 

Οι Μαυροπετρίτες έχουν προσαρμόσει την αναπαραγωγή 
τους στη φθινοπωρινή μετανάστευση των πουλιών: μέχρι  
τον Αύγουστο κυνηγούν μεγάλα φτερωτά έντομα, αλλά 
στρέφονται στα μεταναστευτικά μικροπούλια μόλις αυ-
τά αρχίσουν να περνούν πάνω από τις νησίδες της 
Μεσογείου στο φθινοπωρινό ταξίδι τους προς την 
Αφρική. Με αυτό τον τρόπο εκμεταλλεύονται την 
εποχιακή αφθονία τροφής για να θρέψουν τους 
νεοσσούς τους. 
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Η Σκύρος έχει μικρούς υγρότοπους    
Η Μεσόγειος δεν έχει μεγάλες παλίρροιες και έτσι διαθέτει πολλούς παράκτιους υγρότοπους.  
Η Σκύρος, όπως τα περισσότερα μικρά νησιά του Αιγαίου, έχει μικρούς υγρότοπους στις εκβο-
λές των ποταμών και των χειμάρρων.

Οι μικροί ποταμοί πλημμυρίζουν τον χειμώνα και παρασύρουν άμμο και πέτρες ως την εκβολή. Τα 
κύματα μετακινούν τα υλικά αυτά σχηματίζοντας φυσικό φράγμα που συγκρατεί το γλυκό νερό και 
δημιουργεί έναν μικρό υγρότοπο. Ένας τέτοιος υγρότοπος δέχεται πολύ γλυκό νερό τον χειμώνα 
αλλά καθόλου το καλοκαίρι, ενώ η άμμος που τον χωρίζει από τη θάλασσα μετατοπίζεται χρόνο 
με τον χρόνο επηρεάζοντας την είσοδο θαλασσινού νερού και την αλατότητα (περιεκτικότητα σε 
αλάτι) του νερού στον υγρότοπο. Οι αλλαγές αυτές είναι καθοριστικές για το μωσαϊκό της υδρόβιας 
βλάστησης, που κάθε χρόνο αλλάζει θέση, καθώς ομάδες από υγρόφιλα φυτά (είδη που χρειάζο-
νται πολύ νερό), υδρόβια φυτά (είδη που ζουν μέσα στο γλυκό νερό) και αλόφυτα (είδη ανθεκτικά 
στο αλάτι) φυτρώνουν σε νέες θέσεις ή ξεραίνονται στις παλιές με κάθε αλλαγή της αλατότητας και 
της στάθμης.

Στα ρηχά νερά των παράκτιων υγρότοπων μεγαλώνουν πολλά νεαρά ψάρια (κεφαλόπουλα, αθε-
ρίνες, γωβιοί, γλώσσες κ.ά), προστατευμένα από τα μεγάλα αρπακτικά ψάρια της θάλασσας. Δεν 
είναι όμως προστατευμένα από τα παρυδάτια πουλιά, που περπατούν στα ρηχά κυνηγώντας 
ασπόνδυλα και μικρά ψάρια. Ο Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus) κυνηγάει στο ρηχό νερό 
ενώ ο Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus) στην υγρή άμμο της όχθης. 

Στα νησιά του Αιγαίου (εκτός Κρήτης) έχουν καταγραφεί 352 μικροί υγρότοποι, από τους οποίους 
5 βρίσκονται στη Σκύρο. Οι υγρότοποι του Αιγαίου περιλαμβάνουν τύπους οικότοπων και είδη που, 
αν δεν υπήρχαν οι υγρότοποι, θα είχαν εξαφανιστεί από την ξερική αυτή περιοχή. Επιπλέον, είναι 
αναντικατάστατοι σταθμοί για τα μεταναστευτικά πουλιά που διασχίζουν τη Μεσόγειο.

Η	Ποταμοχελώνα (Mauremys rivulata) ζει στα Βαλκάνια και  
ξεχωρίζει από τον ριγωτό λαιμό. Τρώει υδρόβια φυτά, ασπόνδυ-
λα, μικρά ψάρια. Μπορεί να περπατήσει από έναν νερόλακκο 
σε άλλον, αλλά όχι για μεγάλες αποστάσεις. Όταν το καλοκαίρι 
ο υγρότοπος ξεραίνεται, πέφτει σε νάρκη σε ένα λαγούμι σκαμ-
μένο κάτω από έναν μεγάλο βράχο. 

Η	 Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus) ζει πάντα κρυμμένη σε 
πυκνή υδρόβια βλάστηση, όπου τρέφεται με έντομα και άλλα 
ασπόνδυλα. Με το στενό σώμα της γλιστράει εύκολα ανάμεσα 
στα καλάμια ενώ με τα μακριά της δάχτυλα πατάει στην επι-
πλέουσα βλάστηση χωρίς να βουλιάζει.

Ο Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) είναι το πιο μικρόσωμο είδος ερωδιού. Ζει στα πυκνά καλά-
μια και κυνηγάει ασπόνδυλα και μικρά ψάρια σκύβοντας από τα καλάμια στο νερό. Διαχειμάζει στην 
Αφρική.

Ποταμοχελώνα
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Βιοποικιλότητα κρυμμένη στα φρύγανα 
και τους γκρεμούς     
Η ανατολική Μεσόγειος έχει πολλά ενδημικά είδη, μάλλον χάρη στη γρήγορη εξέλιξη ανάμεσα 
σε διαδοχικές ξηρασίες, πυρκαγιές, υλοτομίες και βόσκηση από γιδοπρόβατα.

Οι πλαγιές της Σκύρου σκεπάζονται από φρύγανα και όχι από δάση. Τα φρύγανα δεν είναι απομεινά-
ρι της εκχέρσωσης των δασών, αλλά ένας διαφορετικός σχηματισμός βλάστησης από νανώδεις 
αγκαθωτούς θάμνους με σχήμα μαξιλαριού. Τα φρύγανα συνδέονται στενά με το μεσογειακό κλίμα 
-και μάλιστα με την πιο ξερική μορφή του που επικρατεί στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Τα φυτά προσαρμόστηκαν στο ξηρό κλίμα μικραίνοντας τα φύλλα τους και μειώνοντας έτσι τις απώ-
λειες νερού. Από τις πιο ακραίες περιπτώσεις είναι τα φρύγανα, που συχνά ρίχνουν τα φύλλα τους 
το καλοκαίρι και πρασινίζουν πάλι με τις χειμωνιάτικες βροχές. Τα είδη των θάμνων που αποτελούν 
τα φρύγανα (αστοιβές, αφάνες, θυμάρια, ρίγανη κ.ά.) δεν συγγενεύουν μεταξύ τους, αλλά μοιάζουν 
επειδή αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της καλοκαιρινής ξηρασίας με τον ίδιο τρόπο: όλα έχουν μικρά, 
χνουδωτά φύλλα που πέφτουν το καλοκαίρι, όλα είναι μικροί στρογγυλοί θάμνοι με πολύ πυκνά 
κλαδιά που περιορίζουν την αφυδάτωση, όλα εκκρίνουν τερπένια (αρωματικές ουσίες) που τα προ-
στατεύουν από τα φυτοφάγα ζώα και την απώλεια νερού. 

Τα φρύγανα δεν φιλοξενούν πολλά είδη πουλιών, αλλά είναι πολύ πλούσια σε ασπόνδυλα, με άφθο-
να μυρμήγκια, ακρίδες, σκορπιούς και σκαθάρια που συχνά ανήκουν σε ενδημικά είδη. Ορισμένα 
είδη μυρμηγκιών συνδέονται στενά με συγκεκριμένα είδη φυτών, όπως το θυμάρι. Τα μυρμήγκια 
είναι κατεξοχήν θηρευτές αβγών άλλων εντόμων και μεταναστεύουν εποχιακά μέσα στο μωσαϊκό 
της βλάστησης. Μικρές συστάδες δέντρων επιβιώνουν στις ρεματιές και στις κοιλότητες με βαθύ-
τερο χώμα. Στις συστάδες αυτές φυτρώνουν σφενδάμια και άλλα είδη χαρακτηριστικά των ξερικών 
μεσογειακών οικοσυστημάτων, όπως το πουρνάρι, η αριά, το φυλλίκι και η αγριελιά. Στις ρεματιές 
υπάρχουν και συστάδες από πικροδάφνες.

Η	μεσογειακή	βλάστηση	σχηματίζει	μωσαϊκό,	καθώς	οι	συχνές	πυρκαγιές	δημιουργούν	καψάλες	
με αγρωστώδη (χορτάρια), που σταδιακά αντικαθίστανται με όλο και πιο πυκνούς θάμνους μέχρι 
να καούν και πάλι. Το μωσαϊκό της βλάστησης είναι δυναμικό (αφού καμμένες και άκαυτες εκτά- 
σεις αλλάζουν θέσεις κάθε λίγα χρόνια) και μεγαλώνει τη βιοποικιλότητα συγκεντρώνοντας 
διαφορετικούς σχηματισμούς βλάστησης σε έναν τόπο όπου χωρίς τις πυρκαγιές θα υπήρχε μόνο 
ένας οικότοπος. Οι γκρεμοί αποτελούν έναν επιπλέον τύπο οικότοπου (όπου φυτρώνουν εξειδικευ-
μένα είδη φυτών, τα λεγόμενα χασμόφυτα), αλλά και καταφύγιο από τις πυρκαγιές και τη βόσκηση 
για τα φυτά της γύρω περιοχής. Στους γκρεμούς φωλιάζουν και πολλά είδη πουλιών, όπως τα 
αρπακτικά, οι πέρδικες και ορισμένα πουλιά που ζουν στους βράχους.
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Είδη που θα συναντήσουμε: 

Το Σφενδάμι (Acer sempervirens) είναι ένα μικρό δέντρο ή θά-
μνος που φυτρώνει μόνο στη νότια Ελλάδα και τη ΝΑ Τουρκία. Έχει 
τον χαρακτηριστικό διπλό καρπό με τα πτερύγια των σφενδάμων, 
αλλά, αντίθετα με τα περισσότερα είδη σφενδάμων, κρατά τα 
φύλλα του μέχρι το τέλος του χειμώνα.

Το Πουρνάρι (Quercus coccifera) είναι αείφυλλη δρυς (βελανι- 
διά) της Μεσογείου. Είναι συνήθως θάμνος, αλλά συναντάται και  
ως μικρό δέντρο, με σκληρά και αγκαθωτά φύλλα (άμυνα στη 
βόσκηση). Τα βελανίδια του είναι σημαντική τροφή για τα μικρά 
ζώα (ποντίκια, πουλιά, έντομα). Αν καεί, φυτρώνει ξανά από τις 
ρίζες του. Τα πουρνάρια της Α. και της Δ. Μεσογείου θεωρούνται 
σήμερα διαφορετικά είδη (Quercus calliprinos και Quercus coc-
cifera). 

Η	Αριά (Quercus ilex) είναι αείφυλλη δρυς της Μεσογείου. Συ-
νήθως, είναι μικρό δέντρο ή μεγάλος θάμνος με φύλλα σκούρα 
αλλά όχι αγκαθωτά. Χρειάζεται πιο πολύ νερό από το Πουρνάρι. 

Η	Αγριελιά (Olea europaea oleaster) είναι ο πρόγονος της καλ-
λιεργημένης ελιάς. Είναι θάμνος που μπορεί να φυτρώσει σε πολύ 
ξηρά ή βραχώδη εδάφη. Οι καρποί της δεν είναι μεγαλύτεροι από 
το κουκούτσι μιας ήμερης ελιάς και τρώγονται από πολλά είδη 
πουλιών. 

Το Φυλλίκι (Phillyrea latifolia) είναι θάμνος που μοιάζει με το 
πουρνάρι αλλά δεν έχει αγκαθωτά φύλλα. 

Η	 Πικροδάφνη (Nerium oleander) είναι θάμνος αρχαιότερος 
από το μεσογειακό κλίμα. Φυτρώνει σε ξερές ρεματιές και τα φυ-
τοφάγα ζώα αποφεύγουν τα φύλλα της που περιέχουν την τοξική 
ουσία νηριίνη. 

Ο Γάλανθος της Ικαρίας (Galanthus ikariae) είναι γεώφυτο (φυ-
τό που επιβιώνει μέρος του έτους με τη μορφή θαμμένου βολ-
βού) που συνήθως φυτρώνει κάτω από συστάδες σφενδαμιού ή 
πουρναριού, στη Σκύρο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου (ενδημικό 
του Αιγαίου). Επιβιώνει το καλοκαίρι σε νάρκη και βγάζει κάθε 
χειμώνα νέα φύλλα από τον υπόγειο βολβό του. Είναι ένα από τα 
6 ενδημικά φυτά του Αιγαίου που φυτρώνουν στη Σκύρο (τα υ- 
πόλοιπα είναι τα Aethionema retsina, Aubrieta scyria, Campan-
ula merxmuelleri, Centaurea rechingeri, Scorzonera scyria, που 
όλα φυτρώνουν σε σχισμές βράχων).

Η	Κουκουβάγια (Athene noctua) είναι νυχτόβιο αρπακτικό που 
ζει σε ανοιχτούς τόπους με λίγα δέντρα. Κουρνιάζει και φωλιάζει 
σε τρύπες βράχων και παλιών σπιτιών, ενώ κυνηγάει ακόμα και τη 

Σφενδάμι

Πουρνάρι

Αριά

Αγριελιά

Πικροδάφνη

Φυλλίκι
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μέρα ποντικούς, μεγάλα έντομα και μικρά πουλιά.

Το Σιρλοτσίχλονο (Emberiza cirlus) είναι είδος πουλιού που 
χαρακτηρίζει τα τοπία με αραιούς θάμνους ή δέντρα. Αν και τρέ- 
φεται με σπόρους στο έδαφος, συνήθως το βρίσκουμε να κελαη-
δάει από τις κορυφές μικρών δέντρων.

Το Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) είναι το πιο κοινό είδος 
γερακιού στην Ευρώπη. Ζει σε κάθε είδους τοπίο, αν και προτιμά 
ανοιχτούς τόπους όπου μπορεί να ψάχνει για ποντικούς, έντομα 
και μικρά πουλιά στο έδαφος. Φωλιάζει συνήθως σε γκρεμούς. 

Η	 Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) είναι ασιατικό είδος 
πέρδικας που ζει σε βραχώδεις πλαγιές, από την Κίνα ως το Αιγαίο. 
Τρέφεται με σπόρους, χόρτα και λίγα έντομα. Στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα και την Ευρώπη ζει η Πετροπέρδικα, που έχει σχεδόν ίδια 
όψη και συνήθειες. 

Ο Κατσουλιέρης (Galerida cristata) είναι είδος κορυδαλλού που 
ζει σχεδόν όλη του τη ζωή στο έδαφος. Προτιμά εδάφη χωρίς 
θάμνους ή χόρτα, αλλά φωλιάζει κάτω από έναν θάμνο.

Το Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica) είναι το πιο γνώριμο από  
τα 5 είδη χελιδονιού στην Ευρώπη. Έχει τη χαρακτηριστική ου-
ρά-ψαλίδι και κυνηγάει φτερωτά έντομα πετώντας αντίθετα στον  
άνεμο. Όπως τα περισσότερα εντομοφάγα είδη πουλιών, μετα-
ναστεύει για να διαχειμάσει στην Αφρική. 

Η	Σκυριανή Σαύρα (Podarcis gaigeae) ζει μόνο στη Σκύρο, στις 
νησίδες της και στο Πιπέρι των Σποράδων. Το είδος αυτό χωρί-
στηκε από τους πιο κοντινούς συγγενείς της, τη Βαλκανόσαυρα 
και τη Χρυσοφυλλίδα της Μήλου, πριν από 6 έως 8 και 5 έως 8 
εκατομμύρια χρόνια αντίστοιχα -όταν δημιουργήθηκαν τα νησιά 
του Αιγαίου. Κυνηγάει μυρμήγκια και άλλα έντομα στα φρύγανα 
και βρίσκει καταφύγιο στις σχισμές των βράχων. 

Σιρλοτσίχλονο

ΣταβλοχελίδονοΣκυριανή
Σαύρα

Βραχοκιρκίνεζο

Νησιώτικη
Πέρδικα
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Τα αγρολιβαδικά οικοσυστήματα 
Στη Σκύρο άλλοτε συνήθιζαν να έχουν πολλές και διαφορετικές καλλιέργειες (σιτάρι, κριθά-
ρι, βρώμη, τριφύλλια, οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια, ελιές, λαχανικά) ενώ παράλληλα χρησι-
μοποιούσαν τις λιγότερο γόνιμες εκτάσεις ως βοσκότοπους για κοπάδια γιδοπροβάτων.

Όπως και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, όλοι οι βοσκότοποι και τα δάση ήταν ιδιωτικά. Οι νησιώτες 
έχτιζαν τοίχους από ξερολιθιά για να εξασφαλίσουν τη χορτονομή για τα δικά τους ζώα. Καθώς τα 
κοπάδια ήταν σχετικά μικρά, αρκετοί βοσκοί («σμίχτες») έσμιγαν τα κοπάδια τους σε μια «μάντρα»  
υπό την ηγεσία ενός τσέλιγγα («τσαχαγιά»). Με αυτό τον τρόπο ρύθμιζαν και την ένταση της βόσκη-
σης, ώστε να μην βοσκήσουν υπερβολικά και καταστρέψουν τον βοσκότοπο.

Μετά από βόσκηση πολλών αιώνων, οι συστάδες δέντρων και θάμνων περιορίστηκαν στις πιο 
εύφορες θέσεις (αν και μάλλον ποτέ δεν κάλυπταν όλες τις πλαγιές), αφήνοντας τις περισσότερες 
πλαγιές καλυμμένες από εξαιρετικά ρηχό έδαφος και φρύγανα. Τον 20ο αιώνα, το σύστημα με τις  
μάντρες ατόνησε και οι πλαγιές της Σκύρου υπερβοσκήθηκαν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σήμε-
ρα σε κακή κατάσταση (λίγοι και καταφαγωμένοι θάμνοι, διαβρωμένο έδαφος με μικρό βάθος και 
πολλές πέτρες στην επιφάνεια).

Στις κοιλάδες, οι νησιώτες έχτισαν με ξερολιθιά τοίχους για να συγκρατήσουν το εύφορο χώμα σε  
πεζούλες. Οι πεζούλες είναι μεσογειακό χαρακτηριστικό και απαιτούν πολλή δουλειά για να φτια-
χτούν και να συντηρηθούν, ενώ διαβρώνονται γρήγορα όταν εγκαταλειφθούν.

Οι φυτοφράχτες είναι σειρές από θάμνους ή δέντρα, που χωρίζουν γειτονικά χωράφια και συχνά  
είναι	ριζωμένοι	στο	απότομο	τμήμα	μιας	πεζούλας.	Η	φυσική	αυτή	βλάστηση	προστατεύει	το	επι- 
κλινές έδαφος από τη διάβρωση και τις καλλιέργειες από τον δυνατό άνεμο, ενώ προσφέρει κατα-
φύγιο σε πολλά μικρά ζώα (πεταλούδες, αρπακτικά σκαθάρια, νυφίτσα) που γονιμοποιούν τα φυτά 
ή τρώνε είδη βλάβερά για τα καλλιεργημένα φυτά.
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Το Σκυριανό άλογο (Equus cabalus skyriano) είναι μια τοπική φυλή με μάλλον μικρόσωμα και 
γεροδεμένα άλογα που είναι κατάλληλα για διάφορες αγροτικές εργασίες και αντέχουν σε αντί-
ξοες συνθήκες. Φαίνεται ότι η απομόνωση της Σκύρου βοήθησε να διατηρηθεί σχεδόν αναλλοίωτη 
η αρχαία φυλή αλόγου που υπήρχε άλλοτε σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουν γίνει ακόμα σοβαρές 
έρευνες για την καταγωγή του, αλλά οι ενδείξεις και τα χαρακτηριστικά του μαρτυρούν την αρχαία 
προέλευσή του. Έχει ύψος μόλις 100-115 εκ. (τα περισσότερα άλογα έχουν ύψος 142-163 εκ. στον 
ώμο), αλλά μοιάζει στις αναλογίες με τα μεγάλα άλογα. Έχει πλούσια χαίτη και χρώμα συνήθως 
τεφροκάστανο, ανοιχτό και σκούρο ορφνό (καφέ), καστανόξανθο ή φαιό (γκρίζο). Χαρακτηριστικό 
του είναι η σκούρα γραμμή κατά μήκος της ράχης και οι τρίχες πάνω από τις οπλές («φτερά»). 
Κάποια Σκυριανά άλογα μπορεί να έχουν λευκό σημάδι στο πρόσωπο. 

Οι Σκυριανοί χρησιμοποιούσαν τα άλογα το καλοκαίρι για να αλωνίσουν. Τον χειμώνα, για να μην 
τα τρέφουν, τα ελευθέρωναν στο Βουνό (Κόχυλας). Το καλοκαίρι, το Βουνό ξεραινόταν και τα άλογα 
κατέβαιναν στην πηγή Νύφι για να ξεδιψάσουν, οπότε οι άνθρωποι παραμόνευαν για να πιάσει ο 
καθένας τα δικά του άλογα και να αλωνίσει (σώριαζαν τα θερισμένα δημητριακά στο αλώνι και 
έβαζαν τα άλογα να τα ποδοπατούν τρέχοντας σε κύκλο μέχρι να χωρίσουν τον καρπό από τα 
στάχια). Με την εκμηχάνιση της γεωργίας, τα άλογα μειώθηκαν από 1.000 το 1800 σε 81 το 1970. 
Σήμερα, υπάρχουν 220 άλογα στη Σκύρο και αλλού. Στη Σκύρο, τα άλογα ζουν σε μικρές αγέλες, 
καθεμία στον δικό της χώρο, που περιλαμβάνει βοσκότοπους, προφυλαγμένα δασάκια και νερό στο 
φυσικό τους βιότοπο, το Βουνό. Επίσης εκτρέφονται και αναπαράγονται από ιδιώτες στη Σκύρο, σε 
μερικά μέρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό. 

Τα Σκυριανά άλογα είναι πολύ μικρόσωμα για να τα ιππεύσει ενήλικος άνθρωπος (παλιότερα συ-
νήθιζαν να κάνουν μια ιπποδρομία κάθε χρόνο, πριν τα ελευθερώσουν στο Βουνό). Επειδή έχουν 
ήρεμο χαρακτήρα είναι εξαιρετικά για θεραπευτικούς σκοπούς και για την πρώτη επαφή των παιδιών 
με τα ζώα. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει δράσεις από το Πρόγραμμα LIFE για τη βελτίωση των 
βοσκοτόπων και επίσης κάποια άλογα διατηρούνται σε ελεγχόμενους χώρους, ώστε να εξασφαλι-
στεί η επιβίωση της μοναδικής αυτής φυλής. 
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Από τη γεωργία στον τουρισμό  
Τις τελευταίες δεκαετίες, εγκαταλείφθηκαν πολλές καλλιέργειες -κυρίως οι καλλιέργειες σιτηρών 
στα λιγότερο παραγωγικά χωράφια- ενώ διατηρήθηκαν οι ελαιώνες, τα οπωροφόρα δέντρα, οι  
λαχανόκηποι και κάποιες καλλιέργειες ζωοτροφών (κριθάρι, βρώμη, βίκος, τριφύλλια). 

Οι περισσότερες από τις παλιές πεζούλες αφέθηκαν στην τύχη τους και σκεπάστηκαν ξανά από 
φρύγανα και θάμνους. Σήμερα, το 80% της Σκύρου καλύπτεται από λιβάδια και βοσκότοπους, που  
-σύμφωνα με το έθιμο της χορτονομής- συχνά ανήκουν σε διαφορετικά άτομα από αυτά που βό-
σκουν σε αυτά τα κοπάδια τους. Οι βοσκότοποι της Σκύρου δεν επαρκούν για να θρέψουν τα 17.000 
πρόβατα και τις 19.000 γίδες του νησιού και οι Σκυριανοί εισάγουν ζωοτροφές από άλλες περιοχές 
της χώρας. Παρά τη συμπληρωματική τροφή, πολλοί θαμνώνες της Σκύρου είναι υπερβοσκημένοι 
με τους θάμνους σε νανώδη μορφή, το έδαφος διαβρωμένο και στρωμένο με πέτρες.

Από το 1990, η Σκύρος απέκτησε τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα και ανα-
πτύχθηκε τουριστικά. Χτίστηκαν νέα κτήρια δίπλα στις κυριότερες παραλίες του νησιού, αλλά έμει-
ναν άθικτα το εσωτερικό του νησιού και οι απόκρημνες ακτές. Δυστυχώς, η τουριστική ανάπτυξη 
βασίστηκε αποκλειστικά στην κατασκευή καταλυμάτων για τους επισκέπτες του Ιουλίου και του Αυ-
γούστου, ενώ δεν αξιοποιήθηκαν άλλες μορφές τουρισμού, όπως τα μονοπάτια και το αξιόλογο 
φυσικό περιβάλλον.
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Πόσο πράσινα είναι τα αιολικά πάρκα;  
Τα τελευταία χρόνια, ιδιώτες επενδυτές προσπαθούν να εγκαταστήσουν αιολικά πάρκα με 111 
ανεμογεννήτριες στη νότια Σκύρο, μία από τις περιοχές με τους πιο δυνατούς άνεμους στην 
Ελλάδα. Αν και η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας είναι επιθυμητή γιατί μπορεί να μειώσει 
τη ρυπογόνο παραγωγή ενέργειας με καύση ορυκτών καυσίμων (όπως ο λιγνίτης και το πε-
τρέλαιο), ωστόσο έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον που θα πρέπει να σταθμίζουμε πριν 
αποφασίσουμε πού θα εγκαταστήσουμε ανεμογεννήτριες και πόσες θα είναι αυτές.

Μετά από 1-2 δεκαετίες λειτουργίας αιολικών πάρκων, έχει πια αποδειχτεί ότι αυτά επηρεάζουν 
τα πουλιά αλλά και τις νυχτερίδες. Μερικά πουλιά σκοτώνονται όταν προσκρούουν στα πτερύγια 
των ανεμογεννητριών (που τα άκρα τους περιστρέφονται με ταχύτητα σχεδόν 320 χλμ/ώρα). Τα 
περισσότερα θύματα είναι αρπακτικά πουλιά (που αξιοποιούν τα ανοδικά ρεύματα ανέμου πετώ-
ντας κοντά στις κορυφογραμμές), που ζουν στην περιοχή με το αιολικό πάρκο ή περνούν από αυτή 
κατά τη μετανάστευση (τα νησιά του Αιγαίου και οι ακτές χρησιμοποιούνται ως μεταναστευτικοί 
διάδρομοι από πολλά είδη πουλιών).

Πολύ περισσότερα πουλιά χάνουν μέρος του ενδιαιτήματός τους, που καταλαμβάνεται από τις ανε-
μογεννήτριες	 και	 το	 οδικό	 δίκτυο	 που	 τις	 συνοδεύει.	Η	 λειτουργία	 των	 ανεμογεννητριών	 ενοχλεί	
ορισμένα είδη και τα αναγκάζει να μένουν σε απόσταση από αυτές, αχρηστεύοντας κομμάτια πο-
λύτιμων οικότοπων για την άγρια ζωή. Ένα αιολικό πάρκο λειτουργεί ως φράγμα που εμποδίζει την 
ελεύθερη μετακίνηση κάποιων πουλιών από τόπο σε τόπο αλλά και μέσα στην ίδια την επικράτειά 
τους. Αυτό είναι πιο έντονο στα αρπακτικά που μετακινούνται ακολουθώντας τις εκτεθειμένες ράχες. 
Οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες αν σε ένα τόπο εγκατασταθούν πολλά αιολικά πάρκα ή αν οι 
επιπτώσεις από τις ανεμογεννήτριες συνδυάζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις από άλλες αιτίες (π.χ. 
φυτοφάρμακα, παράνομο κυνήγι, εκχερσώσεις).

Τα αιολικά πάρκα συνοδεύονται από την εγκατάσταση γραμμών μεταφοράς της παραγόμενης ηλε-
κτρικής ενέργειας. Τα αρπακτικά και άλλα μεγαλόσωμα είδη πουλιών συχνά πετάνε σε χαμηλό ύψος 
και συγκρούονται με τα ηλεκτρικά καλώδια με μοιραίες συνέπειες.

Οι δρόμοι, που έχουν πλάτος περίπου 10 μέτρων και υποχρεωτικά κατασκευάζονται για τη μεταφο-
ρά των ανεμογεννητριών ως τις θέσεις εγκατάστασης, επηρεάζουν με πολλούς τρόπους την άγρια 
ζωή. Επειδή διανοίγονται σε φυσικά τοπία, περιορίζουν την έκταση των φυσικών ενδιαιτημάτων. 
Επιτρέπουν σε νόμιμους και παράνομους κυνηγούς να φτάσουν σε περιοχές που ήταν άλλοτε απρό- 
σιτες. Διασπούν το φυσικό τοπίο σε μικρότερα κομμάτια και εμποδίζουν πολλά είδη ζώων να με-
τακινηθούν από το ένα κομμάτι στο άλλο (πολλά μικρά ζώα αποφεύγουν να διασχίσουν ακόμα 
και δευτερεύοντες δρόμους με ελάχιστη κυκλοφορία). Το αποτέλεσμα είναι να μαραζώνουν και 
να εξαφανίζονται απομονωμένοι πληθυσμοί ζώων, παρόλο που το τοπίο εξακολουθεί να φαίνεται 
κατάλληλο	για	την	επιβίωσή	τους.	Η	επίδραση	ενός	νέου	δρόμου	στην	άγρια	ζωή	είναι	δυσδιάκριτη	
και τα αποτελέσματα γίνονται φανερά μετά από ολόκληρες δεκαετίες.

Οι συνέπειες των αιολικών πάρκων είναι πιο έντονες σε περιοχές που είτε φιλοξενούν απειλούμενα 
είδη (όπως ο Μαυροπετρίτης) είτε είναι σημαντικά περάσματα μεταναστευτικών πουλιών (όπως η 
Σκύρος). Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να σταθμίσουμε αν το όφελος από τη χρήση ανανεώσι-
μων μορφών ενέργειας θα είναι μεγαλύτερο από τη βλάβη στο φυσικό περιβάλλον, που πιθανότατα 
θα είναι ανεπανόρθωτη.
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Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε 
τη βιοποικιλότητα της Σκύρου;  

Οι άνθρωποι έχουν ζήσει χιλιάδες χρόνια δίπλα στα φυτά και τα ζώα της Σκύρου. Δυστυχώς, 
οι ανθρώπινες δραστηριότητες έγιναν πολύ πιο έντονες τις τελευταίες δεκαετίες και απειλούν 
τη βιοποικιλότητα. Ήδη, η ενδημική σαύρα της Σκύρου έχει εξαφανιστεί από το κυρίως νησί  
και επιβιώνει μόνο στις ακατοίκητες νησίδες. Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι να διατηρήσουμε τη 
βιοποικιλότητα, κάνοντας μικρές τροποποιήσεις στις δραστηριότητές μας. 

Παρακάτω, προτείνουμε κάποιους από αυτούς.

Σε ολόκληρη τη Σκύρο μπορούμε:

	 •	 Να	κυνηγάμε	μόνο	φθινόπωρο	και	χειμώνα,	που	τα	πουλιά	δεν	έχουν	νεοσσούς 
	 •	 Να	μην	διανοίγουμε	νέους	δρόμους	στις	κορυφογραμμές	και	τους	γκρεμούς 
	 •	 Να	κρατάμε	τα	γιδοπρόβατα	έξω	από	τόπους	που	μόλις	κάηκαν 
	 •	 Να	μην	έχουμε	πιο	πολλά	γιδοπρόβατα	από	όσα	μπορεί	να	θρέψει	ο	βοσκότοπος 
	 •	 Να	διατηρούμε	τους	φυτοφράχτες	και	τα	δέντρα	ανάμεσα	στις	καλλιέργειες 
	 •	 Να	διατηρούμε	τα	γέρικα	δέντρα 
	 •	 Να	μην	κόβουμε	τα	ποώδη	φυτά	(λουλούδια)	που	φυτρώνουν	δίπλα	σε	φυτοφράχτες 
	 •	  Να χρησιμοποιούμε τα φυτοφάρμακα με μέτρο και να μην ραντίζουμε δίπλα σε φυτοφράχτες 
	 •	 Να	μην	κάνουμε	ταυτόχρονα	αγροτικές	εργασίες	σε	όλα	τα	γειτονικά	χωράφια 
	 •	 Να	αφήνουμε	στη	θέση	τους	όλο	τον	χειμώνα	τα	στοιβαγμένα	ξερά	ξύλα 
	 •	 Να	διατηρούμε	τους	τοίχους	από	ξερολιθιά	και	τους	σωρούς	από	πέτρες

Στους υγρότοπους μπορούμε:

	 •	 Να	μην	ρίχνουμε	σκουπίδια	και	μπάζα 
	 •	 Να	χτίζουμε	μακριά	από	αυτούς 
	 •	 Να	διατηρούμε	την	υγρόφιλη	βλάστηση	στις	όχθες

	 •	 Να	διατηρούμε	αποστάσεις	από	τους	χώρους	όπου	τα	πουλιά	τρέφονται	ή	φωλιάζουν

Στη θάλασσα μπορούμε:

	 •	 	Να	ψαρεύουμε	μόνο	ενήλικα	ψάρια	και	χταπόδια	και	να	αφήνουμε	τα	μικρά	να	μεγαλώσουν 
	 •	 Να	αγκυροβολούμε	τα	σκάφη	σε	τόπους	χωρίς	υποβρύχια	λιβάδια 
	 •	 	Να	αποφεύγουμε	τις	έρημες	νησίδες,	ιδιαίτερα	την	περίοδο	που	φωλιάζουν	τα	πουλιά	

(Μάρτιος-Σεπτέμβριος) 
	 •	 Να	κρατάμε	σκύλους	και	γάτες	μακριά	από	τις	έρημες	νησίδες 
	 •	 Να	μην	ανάβουμε	φώτα	ή	φωτιές	κοντά	σε	νησίδες	ή	παράκτιους	γκρεμούς
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Δράση για την προστασία 
της φύσης της Σκύρου  

Ο φυσικός πλούτος της Σκύρου έχει διασωθεί σε μεγάλο βαθμό, επειδή οι ανθρώπινες δρα-
στηριότητες του παρελθόντος ήταν συμβατές με τη διατήρηση της φύσης και τα οικοσυστήματα 
του νησιού χρησιμοποιούνταν με βιώσιμο τρόπο για αιώνες. Σήμερα όμως, το φυσικό περι-
βάλλον της Σκύρου αντιμετωπίζει σημαντικές απειλές και πιέσεις.  

Για να μη χαθεί η πλούσια φυσική κληρονομιά του νησιού, τοπικοί φορείς και περιβαλλοντικές 
οργανώσεις συνεργάζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE για:

	 •	 Να	διαδώσουν	την	αξία	της	βιοποικιλότητας	της	Σκύρου	

	 •	 Να	αναζωογονήσουν	τους	παραδοσιακούς	τρόπους	καλλιέργειας	και	βόσκησης	της	γης	

	 •	 Να	προστατεύσουν	τους	υγροτόπους	της	Σκύρου

	 •	 	Να	διατηρήσουν	είδη	φυτών	που	υπάρχουν	μόνο	στο	νησί	της	Σκύρου	ή	σε	ελάχιστες	άλλες	
περιοχές της Ελλάδας

	 •	 	Να	μελετήσουν	και	να	προστατεύσουν	τα	σημαντικά	και	σπάνια	πουλιά	που	επισκέπτονται	ή/
και φωλιάζουν στη Σκύρο 

	 •	 Να	διαφυλάξουν	τις	νησίδες	της	Σκύρου	και	τη	ζωή	που	φιλοξενούν.	

Μάθετε περισσότερα...

... για τη φύση της Σκύρου στον ιστότοπο του Προγράμματος LIFΕ: www.SkyrosLife.gr

... για τα πουλιά της Ελλάδας και τις δράσεις που υλοποιούνται για την προστασία τους 
 στον ιστότοπο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας: www.ornithologiki.gr

Επισκεφτείτε...

...  τον Χώρο Ενημέρωσης του Προγράμματος LIFE στο Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο 
Φαλτάϊτς με έκθεση για τη βιοποικιλότητα της Σκύρου και της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου 
που λειτουργεί από τον μήνα Μάιο έως τον Οκτώβριο

...  το Γραφείο του Προγράμματος LIFE στη Χώρα της Σκύρου 
 (Τηλ.: 22220 91618, Φαξ: 22220 91737, E-mail: skyroslife@gmail.com) 

LIFE09 NAT/GR/000323SKYROS LIFE
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