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Τι κάνει η φύση; Πως επεµβαίνουµε στο έργο της;  
Όταν τελειώνει ο κύκλος της ζωής των ζωντανών 
οργανισµών, ξαναγίνονται χώµα, δηλαδή τροφή 
για τη νέα χλωρίδα, που µε τη σειρά της θα γίνει 

τροφή για τη νέα πανίδα. Αυτός ο φυσικός 
«κύκλος του βίου» διατηρεί παντοτινά το 
περιβάλλον. Πως συµβάλλει ο άνθρωπος;  

Ο άνθρωπος, γνωρίζοντας τον «κύκλο της 
ζωής» δυναµώνει κι αυτός τις διαδικασίες της 
φύσης. Προκειµένου να µη διαταράξει το 

περιβάλλον που ζει, επιστρέφει στο χώµα τις 
«οργανικές ύλες» που χρησιµοποιεί, ώστε να 
έχει πάντα (ες αεί) τα αγαθά της φύσης.  

Κάνει δηλαδή «βιο-κύκλωση», µε τεχνητούς 
τρόπους. Παρατηρεί διαρκώς και ανάλογα δρα. 

Μεγάλες ποσότητες οργανικών υλικών, 
όπως κοµµένοι κορµοί, ύλη από κλαδέµατα, 

φλούδες, σπόροι, φύλλα, χορτάρι και 
υπολείµµατα τροφών  µπορούν να «βιο-
κυκλωθούν» µε τεχνητό τρόπο και να 

σταθεροποιηθούν στην κατάσταση  του 
χώµατος. Αυτό λέγεται βιοσταθεροποίηση.   

Ο άνθρωπος δρα τότε όπως η φύση!  

 
αποδόµηση: (deconstruction) η διάσπαση και τελική αποσύνθεση - σταθεροποίηση των οργανικών υλικών (βιοµάζας) σε χώµα. 
βιοθρυµµατιστής: (garden shredder) συσκευή θρυµµατισµού οργανικών υλών κυρίως από κλαδέµατα καλλιεργειών. 
βιοµάζα: (biomass) κάθε υλικό που παράγεται από ζωντανούς οργανισµούς, όπως το ξύλο και άλλα υλικά του δάσους. 
βιοσταθεροποίηση:  (composting) η διαδικασία όπου οι οργανικές ύλες διασπούνται και σταθεροποιούνται τελικά όπως το χώµα. 
βιοσταθεροποιητής: (composter, compost bin) είναι κάθε κατασκευή που προκαλεί βιοσταθεροποίηση  µε την επέµβαση 
του ανθρώπου, λειτουργώντας ως ένας «λιπασµατοποιητής», οπότε το υλικό του είναι «εδαφο-βελτιωτικό».  
ζωντανοί οργανισµοί: (living organisms) ή «έµβια όντα» είναι όλοι οι οργανισµοί µε ζωή, από τα µικρόβια, ως τα φυτά και τα ζώα. 
κοπρόχωµα: (compost) ό,τι παράγεται από διαδικασίες βιοσταθεροποίησης, είτε φυσικές, είτε µε παρέµβαση του ανθρώπου. 
οργανική ύλη: (organic matter(ial)) ύλη προερχόµενη από ζώα και φυτά, µε κύριο χαρακτηριστικό ότι περιέχει άνθρακα.  
πανίδα: (fauna) όλα τα ζώα της γης. 
τεχνητό: (artificial) αυτό που είναι φτιαγµένο µε «τεχνικά» µέσα από τον άνθρωπο, συνήθως για να υποκαταστήσει κάτι «φυσικό». 
χλωρίδα: (flora) όλα τα φυτά της γης. 

Η ιστορία µας έτσι θα κάνει τον «κύκλο» της: 
Πρώτα θα δούµε πως η φύση «βιοσταθερο-
ποιείται» καθηµερινά. Έπειτα θα «σκεφτούµε 
όπως η φύση», και θα εργαστούµε µαζί της, 

ενεργοποιώντας τη φαντασία µας, δηµιουργώντας 
βιοσταθεροποιητές. ∆εν παραλείπουµε να 

παρατηρούµε – κατανοούµε τη φύση µαθαίνοντας!  
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Οι φυσικοί σχηµατισµοί του βουνού και του δάσους φτιάχνουν 
γούβες και γωνιές που τα υλικά µαζεύονται και σταθεροποιούνται µε 
την πάροδο του χρόνου. Μέσα στους φυσικούς «βιοσταθεροποιητές» 
µπορεί να ανακατευτούν πολλές οργανικές ουσίες του δάσους.  

Κάτω από ένα δέντρο τα φύλλα µαζεύονται ανακατεµένα µε κλαριά 
και άλλα οργανικά υλικά (βιοµάζα). Κάθε χρόνο γίνεται ένα 
καινούργιο στρώµα. Το νερό βρέχει το υλικό αυτό, που 
«αποδοµείται», «διαλύεται», «διασπάται» σιγά - σιγά.  

Γωνιές βιοσταθεροποίησης συναντούµε όπου υπάρχει συσσωρευµένη 
βιοµάζα που βρίσκει την κατάλληλη υγρασία, θερµότητα και αερισµό, 
ώστε να γίνει τελικά χώµα. Η ανθρώπινη δραστηριότητα (όπως αυτές οι 
σκάλες στο βουνό) µπορεί να µην εµποδίζει τη βιοσταθεροποίηση. 

Μπορεί όµως η ανθρώπινη παρέµβαση να δυσκολεύει ή να διακόπτει 
τη φυσική διαδικασία της βιοσταθεροποίησης. Η βιοµάζα δεν «βιο-
κυκλώνεται», αλλά καταλήγει µαζί µε άλλα απορρίµµατα ή οδηγείται 
σε καύση. Ο κύκλος τότε διαταράσσεται ή σταµατάει. 

 Στις εικόνες που ακολουθούν καταγράφεται ο κύκλος των υλικών της φύσης και ο κίνδυνος αυτός ο κύκλος να διακοπεί. 
Ένας τρόπος να καταλάβουµε τον κύκλο αυτό, είναι να παρατηρήσουµε γύρω µας πως επαναλαµβάνονται όσα οι εικόνες παρουσιάζουν. 

 Πηγαίνοντας µια εκδροµή στο βουνό και το δάσος, θα δούµε ότι τα υλικά «λιώνουν», «αποσαρθρώνονται», «σαπίζουν», µε τρόπο 
φυσικό, χωρίς κακοσµία και «αποκρουστικό» θέαµα.  Ίσως όµως – κυρίως στην πόλη - παρατηρήσουµε και περιπτώσεις που ο 
άνθρωπος δυσκολεύει ή διακόπτει τον κύκλο αυτό. Κλαδιά, κορµοί, φύλλα και άλλα φυτικά µέρη δεν «γυρίζουν» στο χώµα, αλλά 
καταστρέφονται ή εµποδίζονται να έρθουν σε επαφή µε το φυσικό περιβάλλον.  Κι όµως οι τρόποι να διατηρούµε και να 
απολαµβάνουµε το περιβάλλον που µας δίνει ζωή είναι απλοί και καθηµερινοί... Παρατηρήστε: 
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Κάθε φορά που µαζεύονταν πολλά «οργανικά απόβλητα», οι 
άνθρωποι τα σκέπαζαν µε χώµα! Το ταξίδι τους ξεκινούσε. Έρχονταν 
εκατοµµύρια φίλοι, σκουλήκια, µικρόβια και µικροοργανισµοί, να 
φάνε και να ποιούν! Τα απόβλητα ήταν πανευτυχή! Αυτό ήθελαν: να 
τρώγονται, όχι να πετιούνται. Μια µεγάλη γιορτή στο χώµα ξεκινούσε! 

Καµιά φορά, είτε γιατί έπεφτε πολλή βροχή και έκλεινε όλες τις τρύπες, είτε 
γιατί µεγάλα κοµµάτια φλούδες «πλάκωναν» τις µικρότερες, τα σκουλήκια 
και οι µικροοργανισµοί δεν µπορούσαν να αναπνεύσουν. Οι άνθρωποι 
για να τα βοηθήσουν άνοιγαν τρύπες και τα ανακάτευαν για να 
στεγνώσουν και να αεριστούν! Άλλοτε ψιλόκοβαν τα υλικά πριν τα 
σκεπάσουν. Προσπαθούσαν να ακούσουν αλλά και να… µυρίσουν, αν 
όλα είναι καλά στο µεγάλο φαγοπότι που γινόταν κάτω από το χώµα.   

Μια φορά κι έναν καιρό, θλίψη µεγάλη επικρατούσε στα φρούτα και 
τα λαχανικά.. Μόλις οι άνθρωποι τα ξεφλούδιζαν, τα καθάριζαν 
πετούσαν ό,τι απέµεινε στα σκουπίδια! Έτσι, δε θα ξανάβλεπαν 
ποτέ την οικογένειά τους, το χώµα και τα άλλα φυτά. Όταν οι 
άνθρωποι άρχισαν να νοιώθουν τη στεναχώρια των καρπών, 
σταµάτησαν να τα στέλνουν σε βασανιστικούς σκουπιδότοπους. 
Άρχισαν να τα µαζεύουν σε µικρά βουναλάκια. Τώρα θα ταξίδευαν 
µέσα από το χώµα ξανά στα δέντρα και τα φυτά και… τους ανθρώπους!  

Ένας απλός τρόπος βιοσταθεροποίησης είναι να δηµιουργούµε 
µείγµατα βιοµάζας µε νωπά αλλά και ξερά (ξυλώδη) υλικά, 
ανακατεµένα µε χώµα. Εκεί θα αναπτυχθούν ατέλειωτοι 
µικροοργανισµοί, σκουλήκια και άλλοι ζωντανοί οργανισµοί. Θα 
περνούν τόσο καλά, που δεν θα θέλουν να βγουν από το µείγµα! 
Έτσι, ούτε θα µας ενοχλήσουν, αλλά και θα «διασπάσουν» τελικά το 
«φαγητό» που τους δίνουµε, µετατρέποντάς το τελικά σε χώµα 
πλούσιο σε συστατικά!  Μοιάζει µε µια µικρή… ιστορία: 
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Σε αυτό το ξενοδοχείο των εικόνων µας, έχουµε τρία µεγάλα 
πατώµατα. Οι εικόνες 1, 2, και 3 δείχνουν την κατασκευή του 
δεύτερου… πατώµατος. Ένα µήνα µετά, αφού άλλες οργανικές ύλες 
τις µισοσκεπάσαµε στο 2ο πάτωµα και άλλες τις φυλάξαµε σε κουτί 
(κάδος συλλογής βιοµάζας) µε λίγο χώµα, φτιάξαµε τελικά το 3ο 
πάτωµα στις εικόνες 4, 5, και 6. Κάθε όροφο τον στολίζουµε µε µια 
σειρά διαλεγµένα «πλακουτσά» βότσαλα! 

Αυτή είναι εν ολίγοις η ιστορία µας: Μαζεύεται η βιοµάζα, δηλαδή 
οργανικά απόβλητα, από το σπίτι, τον κήπο, το σχολείο, τη γειτονιά, 
το περιβόλι, τις καλλιέργειες, από πάνω µπαίνουν ξυλώδη υλικά, για 
να «ισορροπήσει» το φαγάκι των σκουληκιών και των µικρο-
οργανισµών, να έχουν αέρα, νερό και… φροντίδα στο ξενοδοχείο 
τους. Με το χώµα φτιάχνουµε πολλά - πολλά πατώµατα.
Τα φιλοξενούµε όλη τη χρονιά και µετά τα στέλνουµε… σπίτι τους! 

Σε αυτή την ξεχωριστή ιστορία, άνθρωποι και σκουληκάκια έγιναν φίλοι 
και συνεργάτες! Μαζί έτρωγαν κάθε τροφή που έµπαινε στο σπίτι, ως 
την τελευταία φλούδα, ως το τελευταίο φυλλαράκι. 
Κι αυτό έδινε χαρά και στους ανθρώπους και στη φύση ολόκληρη. Από 
τότε, η ιστορία επαναλαµβάνεται συνέχεια και συνέχεια µε… 
παραλλαγές, από τους ανθρώπους καθώς µάθαιναν από τη φύση!
Όταν τα απόβλητα ήταν πολλά και ζουµερά, οι άνθρωποι  πρόσθεταν 
στεγνά «ξυλώδη» υλικά, ξεραµένα χόρτα, θρύµµατα από κλαδιά και 
φύλλα ή ό,τι έβρισκαν στην πόλη: ξεραµένο γκαζόν ή και πριονίδια! 
Παρατηρώντας έφτιαχναν σωστά στρώµατα µε υλικά!    

Η ιδέα που θα  
έκανε χαρούµενους τους 
ανθρώπους και τη φύση 
διαδόθηκε σε όλη τη γη!  
Όλοι οι άνθρωποι, για 
πρώτη φορά στην ιστορία 
ήθελαν τη φιλία των… 
σκουληκιών!  
Για να 
βοηθηθούν και όσοι δεν είχαν χώρο ή χρόνο να  
φτιάξουν «σκουληκοσυνοικίες» και «ξενοδοχεία 
µικροοργανισµών», επινοήθηκαν και ειδικοί κάδοι 
 βιοσταθεροποίησης». Εκεί ο βίος, η ζωή δηλαδή, 
έκανε ξανά τον κύκλο της. Κι εκεί τα ίδια: από πάνω 
ρίχνουν στρώµατα ψιλοκοµµένης «βιοµάζας», χώµα ή 
ξυλώδη υλικά (ανάλογα τι ζητούν τα σκουληκάκια), 
ανακατεύονται ή βρέχονται, και από κάτω βγαίνουν όλα 
µεταµορφωµένα σε σταθερό χώµα για να συνεχίσουν 
το µοναδικό, ατέλειωτο ταξίδι τους… 

Παρακάτω θα δούµε µερικές ιδέες ειδικά σχεδιασµένες σε 
τρεις τύπους, χωρητικότητας, περίπου 100, 500 και 1000 
κιλών, Ώστε να µπορούν να υποδεχτούν τη βιοµάζα του 
σχολικού περιβολιού και των δέντρων της αυλής, που 
ρίχνουν άφθονα φύλλα και κλαδάκια κάθε που «κρυώνει» ο 
καιρός! Αυτοί οι πρωτότυποι «κάδοι βιοκύκλωσης», είναι 
ιδανικοί βιοσταθεροποιητές, µε λίγη φροντίδα και λιγότερο 
χώµα, επειδή η βιοµάζα δεν είναι και πολύ… ζουµερή!  
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Αυτός ο τύπος βιοσταθεροποιητής – Κάδος Βιοκύκλωσης 
(KB) χωρητικότητας µέχρι 100 κιλών, κατασκευάζεται µε µια 
σειρά πλαστικά καφάσια, που τους έχει αφαιρεθεί ο πάτος.  
Προσφέρεται για µικρές σταθεροποιήσεις, και ρυθµίζεται 
στο ύψος έτσι ώστε να µπορούµε να τον διαχειριστούµε 
(ανακάτεµα, αφαίρεση των κάτω στρωµάτων όταν είναι 
έτοιµα). Είναι ιδανικός για φύλλα και ψιλοκοµµένη οργανική ύλη. 

Ένα καφάσι χωρίς πάτο ∆ύο καφάσια χωρίς πάτο συνδεδεµένα. Τρία καφάσια συνδεδεµένα σε χρήση.

Κόψιµο µε πριονάκι 
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Αυτός ο τύπος βιοσταθεροποιητή είναι ένας Κάδος 
Βιοκύκλωσης (ΚΒ) χωρητικότητας  µέχρι 500 κιλών. Γίνεται µε 
κανονικές παλέτες ή όπως στην εικόνα, µε λεπτές, δύσκολες 
όµως στη σύνδεσή τους επιφάνειες. ∆ιακρίνεται αισθητικά λόγω 
του τριγωνικού του σχήµατος και είναι ιδανικός για γωνιακά σηµεία. 
Χρειάζεται καλό στερέωµα, µε πολλές ξυλόβιδες ώστε να αντέχει 
την πίεση του κοπροχώµατος. Όταν γεµίσει και ωριµάσει, ανοίγει 
ολόκληρος καθώς δεν έχει άνοιγµα στο κάτω σηµείο. 

Πολλές µακριές ξυλόβιδες βοηθούν στο στερέωµα. Η βίδα όπως φαίνεται στο εσωτερικό.
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Αυτός ο «γιγάντιος» βιο-σταθεροποιητής, είναι ένας Κάδος 
Βιοκύκλωσης (KB) χωρητικότητας µέχρι χιλίων κιλών, ανάλογα το 
µέγεθος της παλέτας και την πυκνότητα της βιοµάζας. Τα ανοίγµατά 
του προσφέρονται για να βρέχεται και να αερίζεται φυσικά. Μερικό 
«άδειασµα» του έτοιµου κοπροχώµατος µπορεί να γίνεται από τα 
ανοίγµατα, ή την προσωρινή αφαίρεση µιας πλευράς. Χρειάζεται 
µακριές ξυλόβιδες σε σηµεία που να µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.  

Από τα ανοίγµατα έχουµε  
πρόσβαση στο εσωτερικό, που 
αερίζεται και βρέχεται επαρκώς.  

Η λεπτή βιοµάζα πρέπει να 
ρίχνεται στο κέντρο, ώστε να µη 
διαφεύγει από τα ανοίγµατα  

Η αρµογή γωνίας σε ορθή γωνία 
για σταθερό βίδωµα.  
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Τα µεγάλα κοµµάτια πρέπει 
να θρυµµατιστούν 
για να σταθεροποιηθούν 
γρηγορότερα. 

Τα µικρά κοµµάτια  (φλούδες 
φασολιών) σταθεροποιήθηκαν 
γρηγορότερα λόγω µεγέθους. 

Τα ξερά ξυλώδη υπολείµµατα 
φιστικιών θα χρειαστούν υγρασία 
για να διασπαστούν γρηγορότερα, 
σα να ήταν «µουχλιασµένα». 

Τα περιφερειακά σηµεία όπου δεν 
υπήρχε «κορεσµός» νωπών 
αποβλήτων διασπάστηκαν 
ευκολότερα και ολοκληρωµένα 
όπως δείχνει το σκούρο χρώµα 
τους, 

Η απόθεση στη ρίζα των δέντρων 
λειτουργεί σαν φυσική «λίπανση», 
όπως δείχνουν και τα φυτά που 
ξεπηδούν από το κοπρόχωµα. Τα 
φυτά και οι ρίζες βοηθούν στην 
σταθεροποίηση της βιοµάζας. 

Τα λεπτά στοιχεία υποχωρούν στο 
έδαφος ευκολότερα από τα ογκώδη. Το 
σκέπασµα µε χώµα θα δηµιουργούσε 
µια συνοχή που διευκολύνει την 
µαζικότερη αποσάθρωση.  

Στο δέντρο (εικόνα επάνω) τα οργανικά υπολείµµατα είναι 
ακόµη νωπά. Πως γίνονται αυτά µερικούς µήνες µετά; ∆είτε 
το στην κάτω εικόνα. Καθώς η απόθεση είναι «πρωτογενής» 
δηλαδή χωρίς καµία παρέµβαση ανθρώπου, παρατηρούµε 
σηµεία που σε ένα φροντισµένο «δευτερογενές» (µε παρέµ-
βαση δηλαδή) κοπρόχωµα  θα είχαµε πιο γρήγορα και  πιο 
ολοκληρωµένα αποτελέσµατα. Τι βελτιώσεις χρειάζονται; 
∆είτε τις ένθετες παρατηρήσεις… 

Ένας µηχανοκίνητος βιοθρυµµατιστής αναλαµβάνει να κάνει κλαδιά και 
άλλες οργανικές ύλες σε θρύµµατα, ώστε να σταθεροποιηθούν 
γρηγορότερα µε φυσική βιο-κύκλωση. Τα σκορπίζουµε στο χώµα ή τα 
αξιοποιούµε σε ένα κάδο βιο-κύκλωσης (βιοσταθεροποιητή). 

Ελεύθερη βιοκύκλωση είναι ό,τι είδαµε στη δεύτερη σελίδα του αφιερώµατός 
µας (σελ 7), δηλαδή η φυσική διαδικασία αποδόµησης των υλικών που 
γίνεται στη φύση χωρίς την παρέµβαση του ανθρώπου. Εκτός δηλαδή από 
τους βιο-σταθεροποιητές που χρησιµοποιούνται σε αγροτικά αλλά και αστικά 
περιβάλλοντα, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν τα 
κατάλληλα οργανικά τους απόβλητα ρίχνοντάς τα απλά στο χώµα.   

Αυτό είναι εφικτό για τα φυτικά µέρη (φλούδες, καρποί κ.λπ) που 
αποδοµούνται σχεδόν αµέσως. Για την ελεύθερη βιο-κύκλωση χρειάζονται 
µεγάλες εκτάσεις ώστε να µη µας επηρεάζουν άµεσα τα απόβλητα καθώς 
αποδοµούνται. Και εκεί όµως µπορεί να γίνει σκέπασµα µε χώµα, που είναι 
περισσότερο καλαίσθητο, και βοηθάει την διάσπαση των όλων των υλικών.  
Ειδικοί βιοθρυµµατιστές, όπως αυτός των «µικρών καλλιεργητών» στην 
εικόνα αξιοποιούν και τη βιοµάζα που αλλιώς θα κατέληγε σε διαδικασίες 
καύσης ή άλλης αποκοµιδής απορριµµάτων. 
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Ένας βιοσταθεροποιητής µπορεί να γίνει όπως είδαµε µε πολλούς τρόπους. Ακόµη και σα µια απλή στοίβα στρώσεις βιοµάζας και 
χώµατος. Ένας βιοσταθεροποιητής στο σχολείο, είναι ένας «σχολικός κάδος βιοκύκλωσης» που µπορεί να µας εισάγει σε πολλά 
γνωστικά πεδία, και µάλιστα βιωµατικά, αφού ζούµε και παρατηρούµε άµεσα τα γεγονότα. Παρακάτω θα δούµε µερικές ιδέες.  

Εκτός από σχολική δραστηριότητα όµως ο σχολικός κάδος βιοκύκλωσης είναι και ένα πολύτιµο εργαλείο για να σχηµατιστεί ξανά ο 
κύκλος της φύσης που συχνά διαταράσσουµε µε τις ανθρώπινες παρεµβάσεις. Γι’ αυτό µαζί µε τις σχολικές µας δραστηριότητες 
αποκτούµε και µια άλλη όµορφη ιδιότητα, αυτή του εθελοντή! Ένας εθελοντής προσφέρει µε τις δυνάµεις που µπορεί να διαθέσει για 
ένα σκοπό. Εθελοντικά µπορούµε να κάνουµε πολλά πράγµατα, ιδιαίτερα για το περιβάλλον. Όπως ξέρουµε, µια οµάδα εθελοντών 
µπορεί να καθαρίσει σε µια παραλία, να φυτέψει δέντρα και φυτά σε ένα κοµµάτι γης, και άλλα πολλά. Ένας εθελοντής όµως που 
βοηθάει στη διατήρηση του κύκλου της φύσης, βοηθώντας τη βιοµάζα να επιτρέψει στο χώµα, και όλα τα υλικά να διατηρήσουν το εύθραυστό 
τους βιο-κύκλο είναι ένα… σπάνιο είδος εθελοντή! Είναι ένας… «βίο-εθελοντής» µικρός καλλιεργητής! Παρακάτω, λοιπόν θα δούµε και 
δραστηριότητες για «βιοεθελοντές»! Στην επόµενη σελίδα υπάρχουν και παραδείγµατα για να φτιάξουµε ειδικές καρτέλες δραστηριοτήτων για 
τον κάδο βιοκύκλωσής µας και αν θέλουµε ένα ηµερολόγιο ή άλλο τετράδιο δραστηριοτήτων µε κείµενο, φωτογραφίας ή και τα δύο!  

 

 Σκεφτείτε µια δική σας κατασκευή κάδου βιοκύκλωσης (σχολικός 
βιοσταθεροποιητής) µε προσιτά υλικά, όπως καλάµια δεµένα µε σκοινί ή 
σύρµα, πλέγµα από σύρµα, µια παλιά κοµµένη πέργολα, πλαστικό 
προστασίας για τα κάγκελα του µπαλκονιού κ.λπ. Μπορείτε να του δώσετε 
ένα όνοµα! ∆οκιµάστε τις «µηχανικές» σας δεξιότητες, ασκήστε τη 
χειροτεχνία και την ασφαλή επαφή σας µε ελαφρά υλικά και εργαλεία. 
Μοιραστείτε την ιδέα σας στην µεγάλη παρέα των µικρών καλλιεργητών 
και στο αποθετήριο καλών ιδεών και µαθητικών ανακαλύψεων! 

 Υπολογίστε τον όγκο της κατασκευής σας. Ποιες διαστάσεις πρέπει να 
µετρήσετε; Ποιες µαθηµατικές πράξεις πρέπει να κάνετε; Μήπως έχει άλλες 
εξωτερικές και άλλες εσωτερικές διαστάσεις (π.χ. αν είναι από παλέτες); 
Ποιος είναι λοιπόν ο συνολικός (µικτός) όγκος; Ποιος ο «καθαρός» 
(εσωτερικός) και ποιος ο όγκος των υλικών του; Μήπως πρέπει να 
υπολογίσετε τον «µέσο» όγκο, κατά προσέγγιση (αν οι διαστάσεις δεν 
διευκολύνουν ακριβείς µετρήσεις);  

 Μπορείτε να υπολογίσετε µερικούς ακόµη όγκους: Τον όγκο του 
κοπροχώµατος που παράγετε και – αν γίνεται – τον αρχικό όγκο της 
βιοµάζας που ρίχνετε. Παρατηρήστε αν ο όγκος στο εσωτερικό 
µεταβάλλεται. Αν ναι, γιατί συµβαίνει αυτό; Με τι όγκο βιοµάζας (αρχικής 
και τελικής) συνεισφέρουµε ως βιοεθελοντές; Παίζει ρόλο η βροχή ή το 
νερό που προσθέτετε (αν χρειαστεί) στη µεταβολή του όγκου του 
κοπροχώµατος; Κερδίζετε ή χάνετε όγκο µε τον βιοθρυµµατισµό; Γιατί; 

 Ρωτήστε άλλους µικρούς καλλιεργητές για τα υλικά και τη σύσταση της 
βιοµάζας που ρίχνουν στον κάδο τους. Υπάρχει διαφορά; Παρατηρήστε 
αν θα αλλάξει και ο τύπος κοπροχώµατος. Τι σηµαίνει αυτό γενικότερα για 
το χώµα κάθε περιοχής (αφού γίνεται µε τον ίδιο τρόπο); Είναι ίδιο; Είναι 
τα σκουλήκια που αναπτύσσονται ίδια; Είναι διαφορετικά; Γιατί συµβαίνει 
αυτό; Παρατηρείτε διαφορά στην ανάπτυξη των φυτών που λιπαίνετε;  

 Συζητήστε για την αισθητική του χώρου που επιδρά ο κάδος 
βιοκύκλωσης. Γίνονται ποιοτικές βελτιώσεις και ποιες; Τι θα γινόταν αν η 
βιοµάζα δεν βιο-κυκλωνόταν; Σκουπίδια; Καύση; Αέρια (καπνός, αιθάλη 
κ.λπ.); θα παρέµενε αδρανής; Έχει ο κάδος βιοκύκλωσης αισθητική 
λειτουργία; Γιατί; Οργανώστε µια µαθητική αντιλογία –επιχειρηµατολογία 
για το θέµα. Σχεδιάστε µια… εκποµπή για το «ράδιο – τετράδιο»!  

  Προσφέρει κάτι ο κάδος βιοκύκλωσης στην οµάδα; Επιδρά στον 
τρόπο συνεργασίας, στην υπευθυνότητα, στη οµαδικότητα και στο 
συντονισµό της οµάδας; Μέσα από µια δραστηριότητα µαθαίνετε κάτι 
δηµιουργικό που δεν είχατε φανταστεί; Θα µπορούσατε να γράψετε τις 
ιδέες και τις παρατηρήσεις σας ως µικροί καλλιεργητές, βιοεθελοντές, ως 
µια οµάδα µε περιβαλλοντικές και άλλες µαθησιακές εµπειρίες και να τις 
µοιραστείτε µε τους συµµαθητές σας;  

Καλή επιτυχία σε όλους! 

 

 Βοηθείστε µικρά κοµµάτια βιοµάζας που καθηµερινά εγκλωβίζονται σε 
πλαστικές συσκευασίες και σακούλες να… αναπνεύσουν! Ακόµη κι αν 
παραµείνουν σε έναν κάδο απορριµµάτων, (που σίγουρα απαντάµε πιο συχνά 
από ένα σχολικό κάδος βιοκύκλωσης, ή άλλο τύπο βιοσταθεροποιητή),  θα 
αποδοµηθούν καλύτερα έχοντας επαφή µε τον αέρα. Μπορείτε να κρατήσετε 
ένα ηµερολόγιο µε τις παρατηρήσεις και τις ιδέες σας.  

 Όταν διαχωρίζετε τα ανακυκλώσιµα υλικά στα απορρίµµατά σας, θυµηθείτε 
να φροντίσετε και τα… «βιοκυκλώσιµα». Μήπως κάτι µπορείτε να το ρίξετε απ’ 
ευθείας στο χώµα; Μερικά ξερά υλικά, ξυλώδη, είναι ήδη µισο-αποδοµηµένα. 
Μήπως θα µπορούσαν άµεσα να ανακατευθούν µε κάποιο σηµείο χώµατος; 
Να συναντήσουν αµέσως τα… αδερφάκια τους στο φυσικό περιβάλλον;  

 Ακόµη πιο εύκολα µπορείτε να βιο-κυκλώσετε άµεσα τα υγρά τρόφιµα, 
που είναι κι αυτά µια υγρή… βιοµάζα! Απελευθερώστε τα από τα 
πλαστικά τους δοχεία στο περιβάλλον, και φυσικά µην παραλείπετε να το 
κάνετε µε το συσκευασµένο νερό που πετιέται! Προτιµήστε να ποτίσετε 
ένα µικρό φυτό που θα βρεθεί µπροστά σας κι έπειτα απορρίψετε το 
µπουκάλι για ανακύκλωση.  

  Μπορείτε ακόµη να µοιραστείτε τις γνώσεις σας για τη 
βιοσταθεροποίηση και τις φυσικές ή τεχνητές διαδικασίες δηµιουργίας 
χώµατος µε τους φίλους και τα αγαπηµένα σας πρόσωπα. Είναι µια καλή 
ευκαιρία να δοκιµάσετε τις γνώσεις σας ως βιο-εθελοντές. Αν κάτι 
δυσκολεύεστε να το εξηγήσετε είναι ευκαιρία να το ξαναρωτήσετε! Έτσι 
βελτιώνετε τις γνώσεις σας αλλά και τον τρόπο να… µαθαίνετε! Αυτό 
βέβαια ισχύει για ό,τι µαθαίνουµε! Αν µπορούµε να το εξηγήσουµε σε 
κάποιον άλλο, µάλλον το γνωρίζουµε καλά! 

 Μπορείτε να φανταστείτε λύσεις για καλύτερη βιοσταθεροποίηση; Θα 
µπορούσαµε να µαζεύαµε ξεχωριστά τη βιοµάζα (οργανικά σκουπίδια) – για 
παράδειγµα σε «κάδους βιοµάζας» - και ξεχωριστά τα ανακυκλώσιµα 
απορρίµµατα, σε «κάδους ανακύκλωσης»; Θα έµενε τότε κανένα «πραγµατικό» 
σκουπίδι; Πως φαντάζεστε αυτή τη συγκέντρωση; Πιστεύετε ότι µπορεί να γίνει 
ή δεν µπορεί να γίνει; Γιατί; Μπορείτε να επινοήσετε έναν τρόπο αποκοµιδής αν 
µένουν οργανικά περισσεύµατα από το κολατσιό σας; Πως θα είναι οι «κάδοι 
βιοµάζας»; Παραµένει η γωνιά τους καθαρή; Φανταστείτε και σχεδιάστε έναν 
µεγάλο βιοσταθεροποιητή! Ζωγραφίστε φανταστικές συσκευές 
συγκέντρωσης της βιοµάζας, που όµως θα µπορούσαν να 
κατασκευαστούν. Μοιραστείτε τις στο αποθετήριο καλών ιδεών και 
µαθητικών ανακαλύψεων! 

 Κάντε µια ψηφιακή συλλογή φωτογραφιών βιοµάζας που συναντούµε 
γύρω µας. Βρίσκετε περιπτώσεις που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν 
σαν κοπρόχωµα; Φτιάξτε µια µικρή µονοσέλιδη αφίσα µε βιοµάζες, είτε 
στον υπολογιστή είτε µε κολλάζ. Ή ακόµη ζωγραφίστε την. Είναι η αφίσα 
χρήσιµης βιοµάζας των βιο-εθελοντών!  Καλή βιο… διασκέδαση! 
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Ηµεροµηνία                                    ∆ραστηριότητα 

                          Εδώ γράφετε τις δραστηριότητες που κάνατε σε σχέση 
                          µε το βιοσταθεροποιητή σας. Να µερικά παραδείγµατα και 
                          και ιδέες για το περιεχόµενο ενός ηµερολογίου, που 
                          µπορεί να είναι ένα τετράδιο σχολικών δραστηριοτήτων 
                          ή ένα µεγάλο φύλλο χαρτί: 

 

 

 

Κατασκευή βιοσταθεροποιητή. Παρατηρήσεις 
και στιγµιότυπα από τη συνεργασία της οµάδας.  

Πρώτο «τριπλό στρώµα» (βιοµάζα, ξυλώδη 
υλικά-χώµα). Τι υλικά ρίξαµε και που τα 
συλλέξαµε. Πόσο νωπά ήταν, και αν χρειάστηκε 
ξυλώδες υλικό. Ρίξαµε χώµα ή άλλο υλικό-
σκέπασµα; Χρειάστηκε κάποια επισκευή; 

Ηµέρα βιοθρυµµατισµού. ∆ραστηριότητα που 
διοργανώνεται σε συνεννόηση µε το Γραφείο 
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων. Θρυµµατίσαµε 
κλαδέµατα του σχολείου ή κλαδέµατα που 
συλλέξαµε βιο-εθελοντικά! Ρίξαµε ένα στρώµα 
ξυλώδη υλικά στον κάδο µας και κρατήσαµε και 
για τα επόµενα «τριπλά στρωµατά», καθώς σε λίγο 
θα έχουµε κι άλλη βιοµάζα: τα φύλλα και τους 
καρπούς που πέφτουν µέσα στο χειµώνα.  

Ηµέρα παρατήρησης και βελτίωσης της 
διαδικασίας βιοσταθεροποίησης. Παρατηρήσαµε 
σηµεία µε άνυδρη (στεγνή) βιοµάζα και ρίξαµε νερό. 
Ανοίξαµε τρύπες για αερισµό επειδή η βροχή είχα 
«λασπώσει» τη βιοµάζα µας.  

Ηµέρα ανάδευσης της βιοµάζας. Μετά από 
αρκετά «τριπλά στρώµατα» παρατηρήσαµε ότι 
χρειαζόταν ανακάτεµα για να γίνει πιο οµοιογενές 
το κοπρόχωµα που άρχισε πλέον να σχηµατίζεται. 
Έτσι µοιράστηκε και η υγρασία, και τα σκουλήκια 
σε όλη τη µάζα. Παράλληλα τεµαχίσαµε επιτόπου 
κάποια µεγάλα κοµµάτια που αργούσαν να 
αποδοµηθούν µε ένα ειδικό εργαλείο (π.χ. τσάπα).

Ηµέρα προσθήκης σκουληκιών. ∆ιοργάνωση 
διαδικασίας προσθήκης σκουληκιών και 
µικροοργανισµών σε συνεργασία µε το Γραφείο 
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων.  

Αφαίρεση σταθεροποιηµένου χώµατος. 
Εξαγωγή του πρώτου έτοιµου κοπροχώµατος από το 
κάτω µέρος του βιοσταθεροποιητή. Όπως δείχνει η 
σταθερή χωµάτινη οσµή και όψη του είναι έτοιµο να 
γίνει εδαφοβελτιωτικό στις καλλιέργειές µας.  

Ολοκλήρωση του φωτο-ηµερολογίου και 
ενηµέρωση των µικρών καλλιεργητών. 
∆ιαλέγουµε από τις φωτογραφίες που έχουν 
µαζευτεί στον φάκελο που φτιάξαµε στον 
υπολογιστή. Θα φτιάξουµε µια µικρή ενδεικτική 
συλλογή φωτογραφιών µε τα στάδια και τις 
δραστηριότητές µας, για να τις µοιραστούµε µε 
όλους τους µικρούς καλλιεργητές! Έχουµε ήδη 
λάβει κι εµείς φωτογραφίες και έχουµε βρει πολλές 
πρακτικές ιδέες που µας ενέπνευσαν και στο δικό 
µας έργο! 

   

 
  ΗΜ/ΝΙΑ                 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1η φωτογραφία  

 

 

2η φωτογραφία  

 

 

3η φωτογραφία  

 

 

4η φωτογραφία  

 

Λεζάντα 1ης φωτογραφίας µε τίτλο 
και δυο επεξηγηµατικά λόγια. 

Λεζάντα 2ης φωτογραφίας µε τίτλο 
και δυο επεξηγηµατικά λόγια. 

Λεζάντα 3ης φωτογραφίας µε τίτλο 
και δυο επεξηγηµατικά λόγια. 

Λεζάντα 4ης φωτογραφίας µε τίτλο 
και δυο επεξηγηµατικά λόγια. 

1η σελίδα 




