
Γλυκός Μάρτης σήµερα 12-3-2004 
Προορισµός µας ο Τύρναβος, ο Τιταρήσιος, η Λυγαριά, η Ροδιά και το Μάτι του Τυρνάβου όπου υπάρχουν πηγές, 

παραπόταµοι, συµβολή ποταµού και η λίµνη της Λυγαριάς. 
 Να ΄µαστε στον Τιταρήσιο. Ο Τιταρήσιος είναι ένας από τους παραπόταµους του Πηνειού που ονοµάζεται αλλιώς και 
Ξηριάς γιατί ξηραίνεται το καλοκαίρι.  
 

΄Αλλοι παραπόταµοι : Ληθαίος (Τρικαλινός), Πάµισος και Ενιπέας. 
       Ο Τιταρήσιος διασχίζει τον Τύρναβο, περνά έξω απ΄τα χωριά   Ροδιά και ∆ελέρια και 

συναντά τον Πηνειό σε µια τοποθεσία κοντά στη Ροδιά που τη 
λένε Σµίξη. 
 Κατεβήκαµε λοιπόν κοντά στο ποτάµι, περπατήσαµε δίπλα 
του, είδαµε ψάρια να πετάγονται απ΄ τα νερά του. Είδαµε όµως 
και µπάλα, παραπήγµατα, σκουπίδια, καλύβες, φράχτες και άλλες 
ανθρώπινες παρεµβάσεις επιζήµιες για το ποτάµι. Συζητήσαµε για 
τις παρεµβάσεις αυτές και βγάλαµε τα συµπεράσµατά µας. Ο 
άνθρωπος πρέπει να ζει σε αρµονία µε τη φύση και όχι εις βάρος 
της. ∆εν σας κρύβουµε ότι στεναχωρεθήκαµε µ΄ αυτή την 
κατάσταση. 
 Ακολουθώντας τις όχθες του Τιταρήσιου φτάσαµε στη 
συµβολή του παραποτάµου µε τον Πηνειό. Ο δρόµος ήταν 
χωµατόδροµος και το λεωφορείο δυσκολευόταν αλλά η θέα ήταν 
φανταστική. 
 Απ΄ τη µια µεριά ο Πηνειός να ρέει γρήγορα µε τα θολά 

νερά του αγέρωχος και επιβλητικός και απ΄ την άλλη τα καθαρά νερά του Τιταρήσιου να χύνονται µέσα στον Πηνειό και ενωµένα 
τα δυο ποτάµια σε ένα να συνεχίζουν την πορεία τους προς τη 
θάλασσα. 
  

Στις όχθες του Πηνειού ιτιές, φτελιές και καραγάτσια σκύβουν 
και φιλούν τα νερά του και στις όχθες του Τιταρήσιου καλάµια, ψάθες 
και λυγαριές. δειλά – δειλά   προβάλουν καµπανάκια, λαζαράκια και 
ανεµώνες,   αγριολούλουδα    των                                                                                                                                   
λιβαδιών.                  

    
               Χλωρίδα 



 Πρώτη φορά είδαµε συµβολή δυο µεγάλων ποταµών. Μαγευτήκαµε απ΄ τη φυσική οµορφιά κι απ΄ το πέταγµα των πουλιών 
που κρυµµένα µέσα στα καλάµια και τις λυγαριές άνοιγαν τα φτερά τους και πετούσαν στο πέρασµά µας. Ερωδιοί- άσπροι και 
σταχτιοί-πελαργοί-νερόκοτες. 

  
Συµβολή ποταµών 

 



 
Επιστρέφοντας περάσαµε και πάλι πάνω απ΄ τη γέφυρα του  

πηγές και µια λίµνη. Εδώ είδαµε και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. 
 Οι πηγές ανάβρυζαν καθαρό κρυστάλλινο νερό και χυνόταν , 
καταπράσινα φυτά και έξω απ΄ αυτή ανθισµένες αµυγδαλιές, λυγαριές  
λίµνης. Κάναµε απόλυτη ησυχία και ακούσαµε τη φοβερή συναυλία  
νυχτερίδες, νεροφίδες, νεροχελώνες, καβουράκια, καραβίδες, βδέλλες  
βίδρες. Ενώ στις πυκνές φυλλωσιές των δέντρων φώλιαζαν πουλιά , 
µελισσουργοί κ.ά. Σµήνη από κουνούπια βούιζαν γύρω µας και κάθε  
λίµνης. Κοντά στις πηγές µέσα σε µια στέρνα υπήρχαν πολλά ψάρια που
 
 

 
Ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία. Η οµορφιά της λίµνης µας γοήτευσε.  Παίξαµε µε το νερό των πηγών, κρύο και γάργαρο, 

είδαµε, ακούσαµε, µυρίσαµε και αισθανθήκαµε τη φύση µέσα στο µεγαλείο της, νερό-αέρας-ήλιος-γη. Αλλά τα κουνούπια ήταν 
αφιλόξενα και µας θύµισαν πως πρέπει να κινήσουµε για αλλού. Για το Μάτι Τυρνάβου. 

 
  

Τιταρήσιου και συνεχίσαµε για τη Λυγαριά όπου υπάρχουν

 στη λίµνη. Μέσα στη λίµνη καλάµια, ψάθες, βούρλα
, λεύκες ψηλές. Το πιο συναρπαστικό όµως ήταν οι ήχοι της

 των βατράχων την οποία µαγνητοφωνήσαµε. Εδώ κατοικούν
, πελαργοί, ερωδιοί, νερόκοτες, αγριόπαπιες, κοράκια και

 ενδηµικά όπως καρακάξες, µπούφοι, κουκουβάγιες
 τόσο πεταγόταν και κάποιο ψάρι κι έσπαζε την αταραξία της

 φωτογραφίσαµε. 

 



Στο Μάτι είδαµε κι άλλες πηγές κι άλλες λιµνούλες πιο αξιοποιηµένες, περιφραγµένες. Σ΄ αυτόν τον χώρο υπάρχει κι ένα µικρό 
ναψυκτήριο. Μέσα στις λιµνούλες υπήρχαν πολλές πάπιες και χήνες και µάλιστα µια χήνα κλωσούσε τ΄ αυγά της. Εδώ υπήρχε 

επίσης και µια φάρµα µικρή µε διάφορα είδη ζώων κότες, χήνες, 
αρνάκια τα οποία είχαµε την ευκαιρία να τα φωτογραφίσουµε, να τα  
τα κατατάξουµε σε φυτοφάγα, παµφάγα, σαρκοφάγα, θηλαστικά πτηνά
 

 
 
 Γυρίζοντας στο σχολείο αναλογιστήκαµε που 
χρησιµοποιούµε το νερό και πόσο νερό χρειαζόµαστε. 

α
πάπιες, κουνέλια, στρουθοκαµήλους, παγώνια, κατσικάκια, 
 ζωγραφίσουµε, να τα ακούσουµε και να τα χαϊδέψουµε, να

 κ.ά. 

 
 
                       Παιχνίδι στις πηγές 



Οι κυριότερες χρήσεις του σήµερα είναι: 
α) Ως
 β) Ως
 γ) Ως
 δ) Ως
 ε) Ως
στ) Στη
Εστίες νειακών υδά
 α) Απόβλητα που απαιτούν οξυγόνο. Σ΄ αυτή την κατηγορία . 
 β) Παθογόνοι µικροοργανισµοί. Όταν το νερό µολυνθεί  για τη δηµόσια 

υγεία. 
 γ) Λιπάσµατα. 
 δ) Σύνθετες οργανικές ενώσεις (φυτοφάρµακα, απορρυπαντικά
 ε) Ανόργανες ενώσεις (υδράργυρος, µόλυβδος, κάδµιο). 
στ) Υδρογονάνθρακες, αιωρούµενα στερεά, θερµότητα. 
 Η ρύπανση του Πηνειού δεν είναι σηµερινό φαινόµενο. Ουσιαστικά άρχισε µε τη δηµιουργία των πρώτων οικισµών δίπλα 
στο ποτάµι και τη χρήση του νερού από τον άνθρωπο. Η βιοµηχανική  
σηµαντικού αριθµού εργατικού δυναµικού στις µεγάλες πόλεις µενες 
απαιτήσεις για ύδρευση και αποχέτευση. 

  πόσιµο νερό για τον άνθρωπο. 
 πόσιµο νερό για τα ζώα. 
 νερό άρδευσης στη γεωργία. 
 µέσο ανάπτυξης της υδροβίου ζωής. 
 µέσο ψυχαγωγίας. 

 βιοµηχανία. 
 µόλυνσης των υπόγειων και επιφα των: 

 ανήκουν οργανικά, βιοµηχανικά και αστικά απόβλητα
 από παθογόνους µικροοργανισµούς, γίνεται επικίνδυνο

). 

 ανάπτυξη της περιοχής έχει ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση
 που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ολοένα αυξανό



 

 
 
 



    
Σε κάθε κουβά χωράνε 

10 λίτρα νερό 

 εργασίαςΦύλλο  
 
Νερό που χρειαζόµαστε για
 
Στο πλύσιµο των πιάτων (1 κουβά) 
Στο πλύσιµο των ρούχων (πλυντήριο) (2 κουβάδες) 
Στο µπάνιο (4 ½ κουβάδες) 45 λίτρα 
Στην τουαλέτα (5 κουβάδες) 
Στο πότισµα (1 ½ κουβάδες) 
Στην καθηµερινή µας υγιεινή (1/2 κουβά)   
Για να πιούµε 5 λίτρα.                                                          
 

 
Με τη βοήθεια της εικόνας µπορείς
χρησιµοποιεί ένας άνθρωπος σε µια η
δηλαδή 45 λίτρα νερό περίπου. 
 
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
 
 

 
 

 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
 
 

Η θεσσαλική πεδιάδα είναι ένα πλατύ λεκανοπέδιο, δηλαδή µια πεδινή έκταση 
ου περιβάλλεται από ψηλά βουνά. Οι επιστήµονες πιστεύουν ότι πριν από εκατοµµύρια χρόνια ήταν λίµνη. Όταν όµως τα νερά 

 καθηµερινή χρήση:    Αναγκαιότητα οικονοµίας στη χρήση του νερού. 

  
  

 να υπολογίσεις πόσο περίπου νερό, 
µέρα. Π.χ. για την τουαλέτα 4 ½ κουβάδες, 

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-------------------------------------------- 

    
Αν και τα 3/4 της γης είναι νερό µόνο το 1% είναι 
πόσιµο 

π



    
Ήταν ένας ποταµός ο πιο 

του κόσµου. 

και το τέλος του σε µια  
γαλάζια θάλασσα. 

ατάφεραν να ανοίξουν την κοιλάδα των Τεµπών,  η λίµνη αυτή «άδειασε» στο Αιγαίο. Καθώς µοιάζει µε λεκάνη, η θεσσαλική 
πεδιάδα µαζεύει όλα τα νερά της βροχής που πέφτουν  οδηγεί στη θάλασσα µέσω του Πηνειού. Τα νερά του 
Πηνειού ποτίζουν το έδαφός της και το κάνουν γόνι καλλιεργειών όπως βαµβάκι, σιτάρι (σκληρό και µαλακό), 
καλαµπόκι, τεύτλα, ντοµάτα, ακτινίδια, αµπέλια και οπωροκηπευτικά.  

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Τι είναι παραπόταµος; 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Τι σχηµατίζουν οι εκβολές ενός ποταµού; 

κ
 στα γύρω βουνά και τα

µο για πολλά είδη 

 

ευτυχισµένος 
Είχε την αρχή-αρχή-αρχή του  
σε µια απάτητη βουνοκορφή 

 Πώς λέγεται το σηµείο από όπου ξεκινάει ένα ρυάκι ή ένας ποταµός; 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 


