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Επιτραπέζιο παιχνίδι
Το παιχνίδι του οικοτουρίστα 
στην προστατευόµενη περιοχή

 «NATURA 2000»
Όρος Γιούχτας - Φαράγγι Αγίας Ειρήνης

Θέµατα για συζήτηση
Προστατευόµενες περιοχές

(λόγοι που επιβάλλουν την ύπαρξη τους, συνεργασία 
ντόπιων µε τις αρχές 

για τη διαχείρηση τους, εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού σ΄αυτές 

τις περιοχές κ.α.).

Στόχοι
• Γνωριµία µε ένα τµήµα του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 

Προστατευόµενων Περιοχών Φύση 2000
(NATURA 2000), που περιλαµβάνει το όρος Γιούχτα και 

το φαράγγι Αγίας Ειρήνης
  
• Γνωριµία µε ενδηµικά ή και σπάνια φυτά της Κρήτης και 

µε απειλούµενα πουλιά (γύπες)
  

• Εξοικείωση µε τους κανόνες που πρέπει
να ακολουθούν οι τουρίστες σε προστατευόµενες περιοχές 

προκειµένου να µην προκαλέσουν καταστροφές στο 
οικοσύστηµα

  
• Κατανόηση των κινδύνων που διατρέχει η βιοποικιλότητα 

προστατευόµενων περιοχών από κάποιες ανθρώπινες 
παρεµβάσεις

  
• Ευαισθητοποίηση για κάθε προσπάθεια διατήρησης και 

προστασίας τέτοιων περιοχών
  
• Έγερση του ενδιαφέροντος των µαθητών για διεύρυνση των 
γνώσεων σχετικά µε τις προστατευόµενες περιοχές µέσω 

της οµαδικής εργασίας και µε παιγνιώδη τρόπο 
διδασκαλίας.

ΠεριγραφήΟι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των τεσσάρων ή έξι ατόµων.Ξεκινώντας από την ενετική υδατογέφυρα 
της Αγίας Ειρήνης (εκκίνηση), οι µαθητές  
ρίχνουν ο ένας µετά  των άλλο το ζάρι.
Ο πρώτος που θα φτάσει στην κορυφή 

(τέρµα), αφού καλύψει όλη την διαδροµή 
(από το 1 εώς το 40), είναι ο νικητής!  

Επιµέλεια - Σχεδιασµός – Κείµενα παιχνιδιού:
∆ρ. Ειρήνη Μπαγιάτη – Υπεύθυνη του ΚΠΕ Αρχανών

Εκδότης:
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών

Ταχ. ∆/νση: Παλαιό Κτίριο ∆ίας – Άνω Αρχάνες Ηρακλείου
Ταχ. Κώδικας:  70 100, Τηλέφωνο: 2810 752970 - 752971, FAX : 2810 752970
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Μπράβο!

Παρατήρησε µε τα κυάλια ένα γύπα 

ή όρνιο ή σκάρα (Gyps fulvus).

ΠΗΓΑΙΝΕ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ!     32
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ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑ 
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

2 3 4
Σταµατάς κάτω από τα πλατάνια,

τις ιτιές και τις λεύκες να ξεκουραστείς.ΧΑΝΕΙΣ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ!

4 5
Συναντάς  παράνοµους κυνηγούς.  

Ειδοποιείς την αστυνοµία. 

ΠΗΓΑΙΝΕ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ!6
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11 9Βρίσκεις µια νεροχελώνα κοντά στο δρόµο 

και την πηγαίνεις στο ποτάµι.

ΠΗΓΑΙΝΕ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ!
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Έκοψες το σπάνιο φυτό  άγριο γαρύφαλλο

ή Δίανθος του Δία!

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ!  25
Βοήθησες  στην απελευθέρωση γυπών.

ΠΗΓΑΙΝΕ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ!   
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33 34 35
ΚΟΡΥΦΗ ΓΙΟΥΧΤΑ   

ΑΦΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

40TEPM
A

Πετάς σκουπίδια  στο ποτάµι.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ!
10

36
37

23
Βρίσκεις σ

τους πρόπ
οδες του 

Γιούχτα

ένα δηλη
τηριασµέ

νο ψοφίµ
ι για τα 

αδέσποτα
 σκυλιά.
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ΠΗΓΑΙΝΕ 4 ΘΕΣ
ΕΙΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ!    

ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΓΙΟΥ
ΧΤΑ

Έκανες αλεξίπτωτο πλαγιάς  µε πτώσεις από 
νοτιοδυτική πλευρά του βουνού, εκεί που έχουν τη 

φωλιά τους οι γύπες  και τους τρόµαξες!
ΓΥΡΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ!

3839

Βρίσκεσαι στην πλατεία του παραδοσιακού 

οικισµού Άνω Αρχανών. Σταµατάς να 

χαζέψεις τα αναπαλαιωµένα σπίτια. 

ΧΑΝΕΙΣ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ!    

Μπράβο!  
Έφτασες στο ΚΠΕ Αρχανών.

Παίρνεις πληροφορίες για την περιοχή 
Natura 2000.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ
ΤΟΥ ΓΙΟΥΧΤΑ 
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Μπράβο! 

Βρήκες δύο φυτά που ανακαλύφθηκαν για πρώτη 

φορά στον κόσµο στον Γιούχτα! Το Υπερικόν του Δία 

(ενδηµικό της Κρήτης και σπάνιο) και την Ασπέρουλα του 

Tournefort (ενδηµικό του Ν. Αιγαίου). 

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΕΙΣΑΙ 

ΝΙΚΗΤΗΣ!
   


