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TO ΤΟΠΙΟ
‘Οταν φτάσαμε,το πρώτο 
πράγμα που μας τράβηξε την 
πρόσοχη ήταν η θέα από το 
βουνό.Αφού η Πάρνηθα 
βρίσκεται στο υψόμετρο των 
1.161 μέτρων,υπήρχε πολύ 
ομίχλη. 



Η OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Οι οδηγοί (και καθοδηγητές 
μας)έχουν κάνει καλή δουλεία 
με την οργάνωση της 
Πάρνηθας,αφού έχουν 
τοποθετήσει κόκκινα 
αλουμινένια σημάδια,ώστε να 
μην χάνονται οι πεζοπόροι και οι 
ίδιοι.Επίσης υπάρχουν ταμπέλες 
που δείχνουν την κατεύθυνση 
των δύο καταφύγιων (το 
Φλαμπούρι και το 
Μπάφι).Τέλος,έχουν 
τοποθετήσει έναν χάρτη με όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία.



Η ΠΑΝΙΔΑ
Όπως μας ενημέρωσε ο οδήγος 
μας,η πανίδα της Πάρνηθας 
αποτελείται απο 37 είδη 
θηλαστηκών και 130 είδη 
πτηνών.Μερικά από τα 
θηλαστίκα είναι ο λύκος,το 
κουνάβι,ο σκατζόχυρος,τα 
ελάφια,τα αγριογούρουνα,οι 
αλεπούδες κλπ.Τα 
αγριογούρουνα για να βρουν 
την τροφή τους (ρίζες,βολβούς 
και τρούφα),σκάβουν το 
έδαφος.



Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

• Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε υπερπληθυσμός στα ελάφια τα 
οποία τρέφονταν από τα δέντρα,με αποτέλεσμε να υπάρχει 
πρόβλημα στην αναδάσωση.Τα τελευταία όμως χρόνια έχουν 
εμφανιστεί οι λύκοι στο βουνό της Πάρνηθας.Οι λύκοι τρέφονται 
από τα γέρικα και άρρωστα ελάφια ώστε τώρα υπάρχει μία 
ισορροπία στο περιβάλλον του δάσους. 



Η ΧΛΩΡΙΔΑ
Η Χαλέπιος πεύκη,η 
Κεφαλινιακή ελάτη και ο 
Κέδρος(ο οποίος μοιάζει πολύ 
με το έλατο αλλά έχει λίγο πιο 
πλατιά φύλλα)είναι τα κύρια 
δέντρα που συναντάμε στην 
Πάρνηθα.Αυτά τα δέντρα 
βρίσκονται σε υψόμετρο άνω 
των 800 μέτρων,διότι δεν 
μπορούν να επιβιώσουν σε 
υψηλότερες θερμοκρασίες.Τα 
πιο γενικά φυτά είναι οι 
λειχήνες, τα μωβ κυκλάμινα και 
τα βρύα τα οποία φυτρώνουν 
πάντα προς τον βορρά.



Το 2007 έγινε μια μεγάλη 
πυρκαγία στην Πάρνηθα στην 
οποία έγιναν μεγάλες 
καταστροφές καθώς και 
κάηκαν τεράστιες εκτάσεις 
του δάσους.Πολλά έλατα 
κάηκαν μετά από αυτό το 
συμβάν,αλλά τα έλατα έχουν 
την ικανότητα να «καίγονται» 
από μονα τους.



ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
Γενικά υπάρχουν πολλά είδη 
μανιταριών στην Πάρνηθα οπώς 
το ξυλομανίταρο και η τρούφα 
(που είναι πιο γνωστή).

*Το χέρι στις φωτογραφίες έχει 
τοποθετηθεί  για σύγκριση του 
μεγέθους των μανιταριών



H ΡΥΠΑΝΣΗ 
Πολλοί άνθρωποι όταν 
πηγαίνουν για πεζοπορία στο 
βουνό αφήνουν πίσω τα 
σκουπίδια τους,ρυπαίνοντας 
το περιβάλλον 
καταστρέφοντας  το 
τοπίο,κάτι που πέρα από την 
ζημία που προκαλεί στην 
Πάρνηθα, συμβάλλει  στην 
ρύπανση του πλανήτη.



Ένα ακόμα μεγάλο λάθος των 
ανθρώπων είναι το να 
ταίζουν τα ελάφια με 
οποιοδήποτε φαγήτο.Όταν 
αυτό γίνεται συχνά,τα ελάφια 
συνηθίζουν όλο και πιο πολύ 
τους ανθρώπους με 
αποτέλεσμα όταν κάποιοι 
κυνηγοί προσπαθούν να 
πιάσουν κάποιο ελάφι,αυτό 
θα πηγαίνει σε εκείνους 
βρίσκοντας τον θάνατό του.



• ΣΎΜΦΩΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΠΟΛΛΑ 
ΑΚΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΔΙΩΡΘΩΣΟΥΜΕ!



ΤΕΛΟΣ


