
 

 

Διήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

 

                «Ο κρυμμένος θησαυρός  στο δάσος της Αχλαδερής» 

16 και 23 Νοεμβρίου 2013 

 
Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

 

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου  
 

09.00-09.30     Παρουσίαση του σεμιναρίου-στόχοι. 

 Ηλέκτρα Καλδέλλη, Υπεύθυνη ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

 

09.30-10.15 «Δασικά οικοσυστήματα στη Λέσβο, διαχείριση και προστασία. Ο  ρόλος 

της Δασικής υπηρεσίας». 

  Φώτης  Κράλης, Δασολόγος,  Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Δασών  

  

10.15-11.15 «Δυναμική εξέλιξη των ρητινοπαραγωγικών οικοσυστημάτων της Λέσβου 

και η προσαρμογή τους στις συχνές πυρκαγιές και στις κλιματικές αλλαγές». 

Παύλος Κωνσταντινίδης, Δρ. Φυτοκοινωνιολόγος, Τακτικός Ερευνητής  

Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

11.15-11.30     Διάλειμμα – Καφές 
 

11.30- 12.15 «Δάση και πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα». 

Κώστας Δ. Καλαμποκίδης, Καθηγητής  Τμήματος Γεωγραφίας  

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
12.15—13.00 «Ο θαυμαστός κόσμος των μανιταριών» (βασικές γνώσεις ). 
 Μιχάλης Καπιωτάς, Φυσικός Περιβ. Χαρτογράφος,  MSc  

 

13.00-14.30 Μετάβαση στο πεδίο - μικρό γεύμα. 
 
14.00 -17.30    Δραστηριότητες πεδίου - Παράλληλες δράσεις στην  ευρύτερη  περιοχή του 

Καμένου Δάσους.  Εξοικείωση με τη δασική περιοχή και τα ιδιαίτερα 



 

 

χαρακτηριστικά της,  μελέτη της  βιοποικιλότητας ,  των επιπτώσεων της  

πυρκαγιάς  στο  τοπίο.  Συλλογή και ταυτοποίηση  μανιταριών. 

 

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013 

08.30              Προσέλευση στο Πάρκιν Μυτιλήνης (έναντι Σ/Μ Βερόπουλου) 

                       Αναχώρηση με λεωφορείο για την ευρύτερη περιοχή του Αμπελικού 

                       όπου και  υλοποιηθεί το σύνολο του προγράμματος. 

09.30 -10.30   Άφιξη στο Αμπελικό. Ξενάγηση στο Μουσείο Ρητίνης από τον  

                       Υπεύθυνο του μουσείου. 

 

10.30-11.00    «Ο θαυμαστός κόσμος των μανιταριών» μέρος β’ 

           Μιχάλης Καπιωτάς, Φυσικός Περιβ. Χαρτογράφος, MSc 
     

11.00-11.30   Προετοιμασία για την εξόρμηση στο πάρκο ρητίνης και για τη βιωματική    

                       δράση συλλογής και ταυτοποίησης μανιταριών από τον κ. Καπιωτά Μιχάλη    

                       και τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ. Χωρισμός σε ομάδες για τις δράσεις   

                       πεδίου. 

 

11.30-12.00    Διάλειμμα – Καφές 

 

12.00 -13.30   Περιπατητική διαδρομή στη δασική περιοχή του πάρκου της ρητίνης. 

                       Αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας αλλά και πετρωμάτων της 

                       περιοχής. Μελέτη του πεύκου, παρακολούθηση της όλης διαδικασίας  

                       της ρητινοσυλλογής καθώς και ανίχνευση υπολειμμάτων από τη  

                       παραπάνω  δραστηριότητα.  

 

13.30-15.30    Μετάβαση στην περιοχή των πηγών της Πέσσας. Στάση στους    

           καταρράκτες, παρατήρηση πετρωμάτων και υδρολογικών χαρακτηριστικών.       

           Αναζήτηση και  συλλογή μανιταριών. Ταυτοποίηση και παρατήρηση στα   

           στερεοσκόπια. 

 

15.30 -17.00   Μικρό γεύμα  

 

17.00-17.30   Συζήτηση– Αξιολόγηση και Λήξη του προγράμματος. 


