
Ερεσνηηική αποζηολή δύο μαθηηριών ηοσ 4οσ ΓΕΛ Καρδίηζας 

ζηην αρκηική Νορβηγία  

 

     Σελ αλαηνιηθή Finnmark, ζηε βόξεηα Ννξβεγία, εμεξεύλεζαλ κεηαμύ 5 κε 16 ηνπ 

πεξαζκέλνπ Απγνύζηνπ, δύν καζήηξηεο ηνπ 4οσ ΓΕΛ Καρδίηζας, σο έπαζιν γηα ηελ 

λίθε ηνπο ζηνλ επξσπατθό δηαγσληζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο EDU ARCTIC 

ηνπ 2018. πγθεθξηκέλα, ε Γλυκερία Μπούκη ηεο Β’ Λπθείνπ κε ζέκα: «Η γενεηική βάζη 

ηης ανθεκηικόηηηας ηων βραδσπόρων ζηις αρκηικές ζσνθήκες» θαη η Τριανηαθυλλιά 

Βαϊοπούλου κε ζέκα «Χημική ζύγκριζη ηης βαζαληικής με ηην μη βαζαληική τλωρίδα ζηο 

αρτιπέλαγος Svalbard» (poster) ηεο Γ’ Λπθείνπ ήηαλ αλάκεζα ζηνπο έμη (6) ληθεηέο ηνπ 

θεηηλνύ δηαγσληζκνύ.    

      Μαδί κε ηνλ επηβιέπνληα ησλ εξγαζηώλ, θαζεγεηή βηνιόγν ηνπ 4νπ ΓΕΛ κ. Σηέλιο 

Αναζηαζόπουλο θαη έρνληαο σο βάζε ην Svanvik εμόξκεζαλ ζε ειώδε θσλνθόξα δάζε 

ηνπ δπηηθνύ άθξνπ ηεο ζηβεξηθήο Σάηγθα αλαδεηώληαο ίρλε θαθέ αξθνύδαο αιιά θαη 

άιισλ δώσλ. Είραλ ηελ ηύρε λα δνπλ κία άιθε κε ην κηθξό ηεο, αξθεηνύο ηαξάλδνπο 

θαζώο θαη αξθεηέο θώθηεο. Ψάξεςαλ, θνιύκπεζαλ ζηελ ζάιαζζα ηνπ Barents πνπ ελώλεη 

ηελ επεηξσηηθή Επξώπε κε ηνλ Βόξεην Πόιν θαη θαηαζθήλσζαλ ζηελ αξθηηθή Σνύλδξα. 

Πην αλαιπηηθά επηζθέθηεθαλ: 

- ην εξεπλεηηθό θέληξν Svanhovd NIBIO (Norwegian Institute of BIOeconomy) δίπια 

ζηνλ πνηακό Pasvik πνπ απνηειεί ην θπζηθό ζύλνξν ηεο Ννξβεγίαο κε ηελ Ρσζία ζην 

νπνίν θαη δηέκεηλαλ ηηο πεξηζζόηεξεο εκέξεο. Εθεί επηζθέθζεθαλ ην εξγαζηήξην κνξηαθήο 

βηνινγίαο, ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό, ην θέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θ.α. 

-  ηελ Svanvatn (Λίκλε ησλ θύθλσλ) ζηελ νπνία θαη θνιύκπεζαλ. Εθεί ςάξεςαλ θαη 

ζπλέιεμαλ δείγκαηα ηζηώλ από πέξθεο γηα αλάιπζε DNA θαη κέηξεζε βαξέσλ κεηάιισλ 

- ην Εζληθό Πάξθν ηνπ Pasvik (Øvre Pasvik Nasjonalpark) όπνπ πεξπάηεζαλ 10ρικ πξνο 

θαη από ην Treriksrøysa, ην ζεκείν πνπ ελώλεη Ννξβεγία, Φηιαλδία θαη Ρσζία θαη ην 

κνλαδηθό ζεκείν ζηνλ πιαλήηε πνπ έρεη 3 δηαθνξεηηθέο δώλεο ώξαο. ηελ δηαδξνκή 

απηή, πνπ είλαη παξάιιειε κε ηα ξσζηθά ζύλνξα, ζπλάληεζαλ ζαξθνθάγα θπηά, 

δηάθνξα είδε κνύξσλ κεξηθά από ηα νπνία θαη δνθίκαζαλ θαζώο θαη ιεηρήλεο, δείγκα 

ησλ νπνίσλ ζπλέιιεμαλ γηα κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ζην εξγαζηήξην.  

       



- Palsas, ινθίζθνπο ηύξθεο πινύζηνπο εζσηεξηθά ζε πάγν, ζηελ θνηιάδα Neiden, ιίγα 

ρηιηόκεηξα από ηα θηιαλδηθά ζύλνξα,. Βξίζθνληαη ζε αξθηηθέο πεξηνρέο θαη απνηεινύλ 

δείθηε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαζώο απηή νδεγεί ζηελ ζηαδηαθή θαηάξξεπζή ηνπο. 

- ηνπο θαηαξξάθηεο ηνπ Skoltenfossen ζε κηα πεξηνρή πνπ δηαηεξείηαη ν πνιηηηζκόο ησλ 

Λαπώλσλ (Sami people) 

 

- ην Grense Jacobselv, ην βνξεηόηεξν ζύλνξν κεηαμύ Ννξβεγίαο θαη Ρσζίαο, όπνπ θαη 

αληίθξπζαλ γηα πξώηε θνξά ηελ ζάιαζζα ηνπ Barents ζηελ νπνία θαη θνιύκπεζαλ γηα 

ιίγα ιεπηά, θαζώο ην λεξό είρε 7
ν
C . ηελ δηαδξνκή απηή αληίθξπζαλ ην αξραηόηεξν 

βνπλό ηεο Ννξβεγίαο (Norge eldste fjel) κε γξαλίηε ειηθίαο 2,9 δηζεθαηνκκπξίσλ εηώλ.  

- ην Μουζείο ηων Συνόρων (Greselandmuseet) ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ε ζθιεξή δσή 

ηνπ αξθηηθνύ θύθινπ αιιά θαη ε πνιπηάξαρε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο κε επίθεληξν ηελ 

ηξαγσδία ηνπ Β’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ αιιά θαη ηελ εξσηθή αληίζηαζε ησλ Ννξβεγώλ 

απέλαληη ζηνπο λαδί. 

 

-  ην Varanger θιόρδ, έλα από ηα κεγαιύηεξα ηεο Ννξβεγίαο θαη εμόξκεζαλ ζηελ 

αληίζηνηρε ρεξζόλεζν, πεξλώληαο από ζεκαληηθνύο πδξνβηόηνπνπο (Nesseby, Ekkerøy, 

Vadsø) γηα αξθηηθά πνπιηά όπσο ςαξαεηνί, αγξηόπαπηεο, kittiwakes θα. Kνληά ζην Vardø 

θαηαζθήλσζαλ κε ζθελέο, δύν λύρηεο ζε αξθεηά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (6
ν
C κε αέξα) 

ζηελ ηνύλδξα. 

- κέζα από ππνζαιάζζην ηνύλει 3km, ηελ αλαηνιηθόηεξε λνξβεγηθή πόιε ην Vardø κε ην 

βνξεηόηεξν δηαηεξεκέλν ζηξαηησηηθό θξνύξην ζηελ Γε (Vardøhus festning)  θαη ην 

ζπγθινληζηηθό Μλεκείν ησλ καγηζζώλ (Steilneset) ζηνλ ηόπν πνπ έθαηγαλ γπλαίθεο σο 

«κάγηζζεο» ηνλ 17
ν
 αηώλα… 



- ην νηζί Hornøya, κε ηαρύπινν από ην Vardø, ηόπν θηινμελίαο απνηθηώλ από 

θνξκνξάλνπο, αγξηόπαπηεο, θξαηέξθνπιεο, αξθηηθέο ζηέξλεο θ.α. Αλέβεθαλ ζηνλ θάξν 

ηνπ λεζηνύ θαη αηέληζαλ ηελ απέξαληε ζάιαζζα ηνπ Barents. 

 

- ην πξντζηνξηθό ςαξνρώξη Hamningberg, ην βνξεηόηεξν κέξνο πνπ βξέζεθαλ πνηέ κε 

βόξεην γεσγξαθηθό πιάηνο 70.54°. Η δηαδξνκή απηή είλαη γεκάηε απόθξεκλνπο θάζεηνπο 

βξάρνπο ηεο πξνθάκβξηαο πεξηόδνπ (ηνπιάρηζηνλ 600 εθαη. ρξόλσλ). 

 

      

    Οη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο πξόηαζε ζην Barents Secretariatet 

(νξγαληζκόο ζπλεξγαζίαο ησλ ζθαλδηλαβηθώλ ρσξώλ κε ηε Ρσζία), ζην Kirkenes 

κπξνζηά ζε Ννξβεγνύο θαη Ρώζνπο επηζηήκνλεο. Η παξνπζίαζε θαιύθζεθε 

δεκνζηνγξαθηθά ελώ νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο έδσζαλ ζπλέληεπμε ζηνλ πεξηθεξεηαθό 

ζηαζκό ηνπ θξαηηθνύ λνξβεγηθνύ ξαδηνθώλνπ (NRK radio). Παξάιιεια, όιεο απηέο ηηο 



κέξεο παξαθνινύζεζαλ καζήκαηα γηα ηελ κειέηε ηνπ DNA, ηηο ζπλέπεηεο ηεο ξύπαλζεο, 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηη (δελ) θάλνπκε αλ ζπλαληήζνπκε αξθνύδα θ.α. 

 

Σν ηειεπηαίν βξάδπ ηνπο επηθύιαμε κηα έθπιεμε θαζώο γηα ιίγα ιεπηά παξαηήξεζαλ 

ίρλε από ην θαηλόκελν ηνπ Βόξεηνπ έιανο ζηηο 00.30, 16 Απγνύζηνπ, παξάιιεια κε ηνλ 

κεηακεζνλύρηην ήιην!  

     Σελ θηινμελία θαη μελάγεζε νξγάλσζαλ ν θ. Paul Eric Aspholm θαη ε θα Hilde 

Karine Wam, βηνιόγνη θαη βαζηθά ζηειέρε ηνπ Edu Arctic ζηελ Ννξβεγία γηα ηνπο 

νπνίνπο ηα κέιε ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο ζα είλαη γηα πάληα επγλώκνλεο. 

 

4ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

08.10.2018 

 

 


