
Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας 

   Μέσα στα πλαίσια των δράσεων των οικολογικών προγραμμάτων που συμμετέχει εδώ και πολλά 

χρόνια το σχολείο μας , Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον και Οικολογικά Σχολεία, ομάδα μαθητών 

μας επισκέφτηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκεται στο Εθνικό Δάσος Αθαλάσσας 

στις 28 Ιανουαρίου, 2022. 

   Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το μικρό θεματικό πάρκο οικόσιτων παραδοσιακών ζώων, 

και να εξερευνήσουν το δασοβοτανικό κήπο που φιλοξενεί πάνω από 450 διαφορετικά είδη φυτών. Τα 

φυτά αυτά προέρχονται κυρίως από την κυπριακή χλωρίδα και εκτός από δέντρα, περιλαμβάνει 

μεγάλους και μικρούς θάμνους, ημίθαμνους, αγρωστώδη, ποώδη και βολβώδη είδη. 

   Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολούθησαν ένα βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη 

βιοποικιλότητα από τους καταρτισμένους εκπαιδευτικούς του κέντρου. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν 

ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ίδιων αλλά και 

της τοπικής κοινωνίας, όπως επίσης αντιλήφθηκαν ότι η εφαρμογή πρακτικών και μέτρων στο σχολείο 

και στην κοινότητα που αφορούν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, είναι ευθύνη όλων και συμβάλλει 

στη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης. 

   Τέλος, οι μαθητές επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο φράγμα της Αθαλάσσας, το οποίο είναι ένας 

σημαντικός υδροβιότοπος, καθώς εκατοντάδες υδρόβια αποδημητικά πουλιά το χρησιμοποιούν ως 

ενδιάμεσο σταθμό κατά τη μετανάστευση ή για να ξεχειμωνιάζουν, ενώ πολλά είδη αναπαράγονται εκεί. 

Τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται το φράγμα και αρκετά σπάνια πουλιά αλλά και είδη που δεν είχαν 

παρατηρηθεί ξανά στην περιοχή. Στο φράγμα, οι μαθητές συνάντησαν πολλά είδη πάπιας και ερωδιού, 

κορμοράνους, καραπαττάδες, αρκοπετείναρα, νεροβούτηδες, αλκυόνες, πελεκάνους, αρπακτικά 

πουλιά, ωδικά πουλιά, μελισσοφάγους, κουκουβάγιες και αμέτρητα άλλα είδη. 

   Η ύπαρξη του φράγματος προσθέτει σημαντικά στην αισθητική και οικολογική αξία του πάρκου, καθώς 

αποτελεί πόλος έλξης εκτός από τα διάφορα πουλιά, για τα αμφίβια και τα ερπετά ενισχύοντας τη 

βιοποικιλότητα του Πάρκου, ενώ σε αυτά συναντώνται και υδρόφιλα φυτά. 

   Η εμπειρία που απεκόμισαν οι μαθητές όταν επισκεφτήκαμε το χώρο ήταν πραγματικά υπέροχη. Ο 

συνδυασμός της  φύσης και μάθησης ήταν εξαιρετικός. Από ένα μάθημα εργαστηρίου και θεωρίας, η 

βιολογία πέρασε σε πράξη. Η μάθηση έγινε διασκεδαστική γιατί  οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

ερευνήσουν, να προβληματιστούν και να δουν την πραγματική χρήση όλων αυτών που μάθαιναν τόσο 

καιρό στο μάθημα της βιολογίας. 

   Από την άλλη η πανίδα του Εθνικού Δασικού Πάρκου περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία πουλιών 

κυρίως υδρόβιων μεταναστευτικών που οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη δυο υδατοφρακτών . Η ύπαρξη 

των δυο φραγμάτων προσθέτει σημαντικά στην αισθητική και οικολογική αξία του πάρκου, καθώς 

αποτελεί πόλος έλξης για πουλιά, αμφίβια, ερπετά ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα του Πάρκου, ενώ σε 

αυτά συναντώνται και υδρόφιλα φυτά. 
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