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Μέρος Α
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Περίληψη
Σκοπός μας είναι η παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή σεναρίου για
κουκλοθέατρο και τίτλο «Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο δάσος!», το οποίο έχει παραχθεί
από την Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών, στην
Κρήτη. Το υλικό στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία. Δημιουργήθηκε σε
έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Στο εκπαιδευτικό σενάριο παρουσιάζεται η συνάντηση δύο
παιδιών με τα ζώα της περιοχής τους, μέσα από την οποία αναδεικνύονται θέματα όπως η
βιοποικιλότητα, οι αιτίες υποβάθμισής της, η τροφική αλυσίδα, η εξαφάνιση των ειδών και
άλλα. Στην ψηφιακή μορφή του υλικού περιλαμβάνονται: ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με το
κείμενο του σεναρίου, φωνητική επένδυση, τετράδιο δραστηριοτήτων καθώς και ένας οδηγός
για τους εκπαιδευτικούς. Τα παραπάνω αρχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε.
Αρχανών (www.kpearchanon.gr/).

Λέξεις Κλειδιά
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, βιοποικιλότητα, κουκλοθέατρο, τροφική αλυσίδα, κρητικός
αίγαγρος, μαυροπετρίτης

Εισαγωγή
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και διατήρηση Βιοποικιλότητας
Η βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα αποτελεί ανεκτίμητης αξίας φυσικό πόρο,
σχετίζεται άμεσα με βασικούς τομείς της οικονομίας και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην
ανθρώπινη ευημερία παγκοσμίως. Γι’ αυτό και η διατήρησή της κρίνεται θεμελιώδους
σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Διεθνώς έχουν γίνει αρκετές
προσπάθειες για την καθιέρωση πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης της βιοποικιλότητας, όπως
είναι η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Convention on Biological Diversity) που
υπογράφηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1992. Πρωταρχικό ρόλο προς την κατεύθυνση της
ευαισθητοποίησης των σύγχρονων κοινωνιών καλείται να διαδραματίσει η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, η συμβολή της οποίας αναγνωρίζεται από τις διεθνείς συμβάσεις, αλλά και από
την εθνική νομοθεσία των κρατών της Ευρώπης. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να
λειτουργήσει ως μια εκπαίδευση για την αειφορία (Flogaitis, 1998) η οποία επιδιώκει να
συμφιλιώσει την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνία και την πολιτική με την προστασία του
περιβάλλοντος. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα πρέπει να προσεγγίζονται ως κοινωνικά
προβλήματα τα οποία πηγάζουν από τα αντικρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα σε ανθρώπους ή
κοινωνικές ομάδες, σχετικά με τη χρήση φυσικών πόρων (Schnak K. 1998).Γενικότερα
υπάρχει μια διεθνής συναίνεση γύρω από την ιδέα ότι η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης είναι
ουσιαστικά μια συνεχής διαδικασία μάθησης (Φλογαΐτη και Λιαράκου, 2009). Πρόκειται
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δηλαδή για μια διά βίου εκπαιδευτική διαδικασία, με τυπικό, μη τυπικό ή άτυπο χαρακτήρα, η
οποία ξεκινά από τα πρώιμα παιδικά χρόνια και συνεχίζεται ως την ανώτατη εκπαίδευση και
την εκπαίδευση των ενηλίκων. Οι στόχοι, λοιπόν, της διεθνούς κοινότητας για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κινούνται σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα πεδία, αφενός τη
διαμόρφωση πολιτών με οικολογική παιδεία, τη διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση αξιών,
την ανάπτυξη και καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και αφετέρου την καλλιέργεια
στάσεων γύρω από προβλήματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Μπία,
2015).Κατά συνέπεια, δημιουργεί ενεργούς πολίτες οι οποίοι αναγνωρίζουν τα οφέλη που
απορρέουν από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και υιοθετούν θετικές πρακτικές διαχείρισής
της.

Η Βιοποικιλότητα της Κρήτης

Η πλούσια βιοποικιλότητα της Κρήτης αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την επιλογή του
θέματος. Ενδεικτικά, στην Κρήτη απαντά το 30% της ελληνικής χλωρίδας (1800 από τα
συνολικά 6000 είδη της Ελλάδας), ενώ ο αριθμός των ενδημικών φυτών αντιστοιχεί στο 10%
της χλωρίδας του νησιού. Το ποσοστό αυτό την καθιστά ιδιαίτερη περίπτωση ανάμεσα στα
νησιά της Μεσογείου (Τσαντίλης, 2014). Σε μια προσπάθεια ανάδειξης αυτού του φυσικού
πλούτου, δημιουργήθηκε το κείμενο για κουκλοθέατρο «Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο δάσος!».
Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε έναν λόφο της Κρήτης. Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι δύο
αδέρφια που συναντούν ένα αγριοκάτσικο και έναν μαυροπετρίτη. Ο κρητικός αίγαγρος
(Capra aegagrus creticus) είναι ενδημικό υποείδος αίγαγρου. Έχει ανοιχτόχρωμο τρίχωμα, στη
ράχη έχει μια σκούρα καφετιά γραμμή που ξεκινάει από το κεφάλι και φτάνει ως την ουρά.
Έχει μεγάλο γένι και δύο κέρατα που κλίνουν πίσω από το κεφάλι και φτάνουν το 1m στα
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αρσενικά. Ζει συνήθως 11-12 χρόνια. Προτιμά βραχώδεις περιοχές με μεγάλη κλίση
(Τσαντίλης, 2014). Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, το υποείδος εξαπλωνόταν και στις τρεις
μεγάλες οροσειρές της Κρήτης (Λευκά Όρη, Ίδη και Δίκτη), αλλά σχεδόν εξαφανίστηκε κατά
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς αποτέλεσε πηγή τροφής. Το 1960 είχαν
απομείνει μόλις 200 άτομα στα Λευκά Όρη και αυτό ήταν ένας σημαντικός λόγος για να
ανακηρυχτεί η Σαμαριά Εθνικός Δρυμός το 1962. Ακόμη και σήμερα ο κρητικός αίγαγρος
απειλείται από το παράνομο κυνήγι, τις περιορισμένες εκτάσεις για αναζήτηση τροφής και τις
αρρώστιες. Ο κύριος όμως κίνδυνος που απειλεί τη διατήρηση του υποείδους είναι ο
υβριδισμός με τα ήμερα κατσίκια. Ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) είναι
μεταναστευτικό είδος γερακιού με το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού (ΕΟΕ) του να απαντά
στην Ελλάδα (Dimalexis et. Al 2008). Αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου,
αλλά σε πολύ εξειδικευμένα οικοσυστήματα που περιορίζουν την εξάπλωσή του. Το κέντρο
της κατανομής είναι τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, που φιλοξενεί περίπου το 9% του
ελληνικού πληθυσμού (Σακούλης, 2010). Ο πληθυσμός αυτός συγκεντρώνεται και
αναπαράγεται κυρίως σε βραχώδεις νησίδες στα βόρεια του νησιού. Διαχειμάζει στην Αφρική
και ιδιαίτερα στη Μαδαγασκάρη. Είναι αρπακτικό, με μακριές και λεπτές φτερούγες, μακριά
ουρά και αεροδυναμικό κορμό. Τρέφεται με μεγάλα έντομα, νυχτερίδες και σαύρες, ενώ
κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, κυρίως, με μικρά αποδημητικά πουλιά. (Τσαντίλης,
2014). Στην Κρήτη παρατηρείται μείωση του πληθυσμού την τελευταία δεκαετία της τάξης του
15%, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Μεσόγειο στην οποία παρατηρείται αύξηση. Αυτό
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δηλητηρίαση από εντομοκτόνο που χρησιμοποιείται από τους
αγρότες για την προστασία των αμπελοκαλλιεργειών από τα τρωκτικά. Απαντά στον ελλαδικό
χώρο και με τις ονομασίες: Βαρβάκι, Θαλασσογέρακο (Κρήτη), Κουστογέρακο,
Μαυρογέρακας, Φαλκόνι και Μαυρομάτης (Κύπρος) (Χανδρινός, 1999).
Οι υπόλοιποι οργανισμοί που παρουσιάζονται στο σενάριο είναι τυπικοί της κρητικής
χλωρίδας και πανίδας και, ουσιαστικά, τυπικοί των φρυγανικών οικοσυστημάτων που
αποτελούν το 25% της επιφάνειας της Κρήτης (Σακούλης, 2010), π.χ. ρίγανη, φασκόμηλο,
θυμάρι, βάτραχος, σαύρα κ.ά. Μέσα από τους διαλόγους των παιδιών με τα ζώα
παρουσιάζονται φαινόμενα όπως η τροφική αλυσίδα, οι καταναλωτές πρώτης και δευτέρας
τάξεως, η εποχική μετανάστευση των πτηνών, αλλά αναδεικνύονται και οικολογικά
προβλήματα όπως η μείωση της βιοποικιλότητας, η εξαφάνιση των ειδών και η
βιοσυσσώρευση.
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Κουκλοθέατρο
Η Τέχνη αποτελεί κοινό τόπο ενοποίησης της γνώσης (Κούβου, 2007). Η επιλογή του
κουκλοθεάτρου ως μέσου ευαισθητοποίησης για ζητήματα βιοποικιλότητας έγινε διότι αποτελεί
μορφή τέχνης σημαντική για την παιδική ηλικία, δεδομένου ότι είναι προσιτή, κατανοητή και
πολύ κοντά στην ψυχολογία του παιδιού. Είναι το θέατρο στο οποίο ζωντανεύουν τα παιχνίδια
(Μαγουλιώτης, 2012).Το κουκλοθέατρο προσφέρει στο παιδί ερεθίσματα που το εμπλουτίζουν
ψυχικά, συναισθηματικά, νοητικά, γνωστικά. Το παιδί παρακολουθώντας μια παράσταση
κουκλοθεάτρου ζει μέσα σε συναισθηματική ένταση και μεταφέρεται σε έναν φανταστικό
χώρο. Μέσα από τα παθήματα τον ηρώων το κουκλοθέατρο δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να
αφομοιώσει ηθικούς νόμους, κανόνες, κώδικες, αξίες, απαγορεύσεις, ιδανικά, ακόμα και τη
δομή και λειτουργία της κοινωνίας στην οποία ζει. Πολλές φορές, συμμετέχει στην παράσταση
καθορίζοντας ακόμα και την εξέλιξη της ιστορίας, εξωτερικεύει συναισθήματα φόβου, χαράς,
λύπης, έκπληξης, ενθουσιασμού. Το κουκλοθέατρο γίνεται ένας χώρος συνδιαλλαγής και
επικοινωνίας. Με την κίνηση και την εμψύχωση της κούκλας αναπτύσσονται κινητικές
δεξιότητες και δίνεται η δυνατότητα προβολής και εκτόνωσης. Μέσω της κούκλας, το παιδί
εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο (αγωνίες, φοβίες, προβληματισμούς, επιθυμίες, όνειρα).
Με τη συμμετοχή του στο κουκλοθέατρο προάγεται η γλωσσική ανάπτυξη και καλλιεργείται η
φαντασία, η συγκέντρωση προσοχής, η κρίση, η μνήμη, η παρατηρητικότητα, ο
αυτοσχεδιασμός. Επιπλέον, το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ομάδας.
Προβληματίζεται, επανεξετάζει και αναθεωρεί κοινωνικά στερεότυπα καθώς κατακτά
καινούριους χώρους. Το κουκλοθέατρο εμπεριέχει πολλές τέχνες και έχει ιδιαίτερη
παιδαγωγική σημασία, μια και δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να γίνει συνδημιουργός και να μη
μένει μόνο παθητικός δέκτης. Έτσι το παιδί, σαν ενεργό μέλος ομάδας κουκλοθεάτρου, γίνεται
γλύπτης, ζωγράφος, συγγραφέας, μουσικός, κουκλοπαίκτης (Γεωργιάδου Ι.).

Εκπαιδευτικό Υλικό - Στόχοι
Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού
Σχολείου. Περιλαμβάνει ένα βιβλίο με τίτλο «Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο δάσος!» που
παρουσιάζει το σενάριο για κουκλοθέατρο και ένα CD που περιέχει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, τη
φωνητική επένδυση αυτού σε ανεξάρτητο αρχείο, ένα τετράδιο δραστηριοτήτων και έναν
οδηγό για τον εκπαιδευτικό. Στο τετράδιο δραστηριοτήτων περιγράφονται εννέα εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το
σενάριο αναφέρεται στη βιοποικιλότητα της Κρήτης όμως ο εκπαιδευτικός μπορεί να το
τροποποιήσει ανάλογα με τη βιοποικιλότητα της περιοχής του αλλά και ανάλογα με τις
ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών του. Η βασική θεματολογία αναλύεται σε τρεις
ενότητες: 1) στην πλούσια βιοποικιλότητα, 2) στις αιτίες υποβάθμισης της βιοποικιλότητας,
όπως είναι η βιοσυσσώρευση, 3) στην τροφική αλυσίδα. Για την προσέγγιση της πρώτης
ενότητας προτείνονται δραστηριότητες ζωγραφικής, παρατήρησης και συλλογής φυτών της
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περιοχής κατά τη διάρκεια επίσκεψης πεδίου και η κατασκευή παιχνιδιού μνήμης σε εσωτερικό
χώρο. Για την προσέγγιση των δύο άλλων ενοτήτων προτείνεται κατασκευή κούκλας,
δραματοποίηση ιστοριών, κατασκευή του μόμπιλ των ζώων και ένα παιχνίδι σχετικό με το
ταξίδι του μαυροπετρίτη.
Στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού


Γνωστικοί στόχοι






Αναπτυξιακοί - Συναισθηματικοί
στόχοι









Ψυχοκινητικοί στόχοι





Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την
βιοποικιλότητα της περιοχής τους.
Να γνωρίσουν τα
αγριοκάτσικα και τους
μαυροπετρίτες και κάποια από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους.
Να κατανοήσουν την έννοια του ενδημισμού και
τη διάκριση μόνιμων και μεταναστευτικών ειδών.
Να διαχωρίσουν τους φυσικούς κινδύνους που
απειλούν τα μεταναστευτικά πτηνά από τους
ανθρωπογενείς.
Να συνδέσουν τη χρήση των αγροτικών
φαρμάκων με την επιβίωση των ζώων.
Να αναπτύξουν επιστημονική μέθοδο.
Να γνωρίσουν την αξία της ανακύκλωσης.
Να καλλιεργήσουν την φαντασία τους.
Να ταυτιστούν με τους ήρωες της ιστορίας, να
τοποθετήσουν τους εαυτούς τους στη θέση τους
(ενσυναίσθηση)
και
να
ενεργοποιηθούν
συναισθηματικά ως προς αυτούς.
Να συναισθανθούν κάποιες από τις δυσκολίες που
μπορεί να έχει το μεταναστευτικό ταξίδι των
πουλιών.
Να αισθανθούν την ομορφιά της ποικιλίας και
ανομοιομορφίας στο τοπίο.
Να πάρουν πρωτοβουλίες και να δράσουν για την
προστασία της φύσης.
Να συνεργαστούν μεταξύ τους.
Να αναπτύξουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα τους, τη
λεπτή κινητικότητα και το συντονισμό ματιούχεριού.
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Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Η επιλογή των δραστηριοτήτων έγινε ώστε το σύνολο τους να καλύπτει διαφορετικές
απαιτήσεις ως προς το χώρο (εσωτερικό, εξωτερικό), αλλά και ως προς την προσωπικότητα
των παιδιών, καθώς άλλες από αυτές απαιτούν ατομική προσπάθεια, ενώ άλλες ομαδική.
Κάποιες δραστηριότητες δίνουν έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση, ενώ άλλες
επικεντρώνονται στην επιστημονική παρατήρηση. Είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποτελούν
μία ενότητα αλλά κάθε μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ανεξάρτητα από τη σειρά
παρουσίασης της. Σε κάθε φύλλο εργασίας-δραστηριοτήτων προσδιορίζονται οι στόχοι, τα
υλικά, ο χώρος και ο χρόνος που απαιτείται. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο
υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:
1η Δραστηριότητα: Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο και τον μαυροπετρίτη. Οι μαθητές ζωγραφίζουν
το αγριοκάτσικο και τον μαυροπετρίτη και εκφράζονται μέσω των χρωμάτων.
2η Δραστηριότητα: Κατασκευάζω την κούκλα μου και την ιστορία της. Οι μαθητές
κατασκευάζουν κούκλες που αναπαριστούν παιδιά ή ζώα και δραματοποιούν τις δικές τους
ιστορίες ή φαντάζονται πώς είναι η ζωή των ζώων στο δάσος. Ενδείκνυται κατασκευή από
ανακυκλώσιμα υλικά.
3η Δραστηριότητα: Παίζοντας θυμάμαι τα φυτά και τα ζώα. Οι μαθητές με τη βοήθεια του/της
εκπαιδευτικού κατασκευάζουν ένα παιχνίδι μνήμης με κάρτες που αναπαριστούν τα φυτά και
τα ζώα της περιοχής τους. Στο υλικό οι αντίστοιχες κάρτες αναπαριστούν φυτά και ζώα της
Κρήτης.
4η Δραστηριότητα: Συμπληρώνω την ακροστιχίδα και το σταυρόλεξο. Οι μαθητές διαβάζουν ή
βλέπουν εικόνες και συμπληρώνουν μία ακροστιχίδα ή ένα σταυρόλεξο.
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5η Δραστηριότητα: Φτιάχνω το δικό μου φυτολόγιο με τα φυτά της περιοχής μου. Οι μαθητές
κατασκευάζουν το δικό τους φυτολόγιο συλλέγοντας φυτά της περιοχής τους. Η συλλογή
φυτών γίνεται σε εξωτερικό χώρο και η κατασκευή του φυτολογίου σε εσωτερικό.
6η Δραστηριότητα: Ας γίνω ερευνητής… Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη
της επιστημονικής μεθόδου. Προϋποθέτει την επίσκεψη σε επιλεγμένο πεδίο. Πεδίο μπορεί να
είναι ο κήπος στην αυλή της σχολικής μονάδας, ένα πάρκο, ένα χωράφι, γενικότερα ένας
βιότοπος. Οι μαθητές καλούνται να υποθέσουν ποια ζώα ή φυτά θα συναντήσουν, να
συλλέξουν μέρη φυτών και αντικείμενα που τους ζητούνται, να συγκρίνουν και τελικά να
ζωγραφίσουν αυτό που τους έκανε εντύπωση ή να κάνουν κολλάζ με τα αντικείμενα που
συνέλλεξαν.
7η Δραστηριότητα: Φτιάχνω το μόμπιλ των ζώων. Οι μαθητές σχεδιάζουν τις φιγούρες των
ζώων με τη βοήθεια πατρόν, τις χρωματίζουν και τις κόβουν. Στη συνέχεια, αφού φτιάξουν τις
κατάλληλες τρύπες κατασκευάζουν ένα μόμπιλ τοποθετώντας τις φιγούρες των ζώων στη σειρά
από πάνω προς τα κάτω ανάλογα με το ποιος τρώει ποιον.
8η Δραστηριότητα: Το ταξίδι του Μαυροπετρίτη. Οι μαθητές τρέχουν, παίζουν και μαθαίνουν
για τις επιβλαβείς επιδράσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς των
μεταναστευτικών πουλιών.
9η Δραστηριότητα: Φτιάχνουμε το τραγούδι της φύσης. Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές
έναν πρώτο στίχο και τους καλεί να πουν δικούς τους στίχους, ώστε να φτιάξουν ένα τραγούδι.
Οι μαθητές αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη και πλάθουν εικόνες και νοήματα,
εκφράζονται μέσω του λόγου, της κίνησης και της μουσικής. Χορεύουν και τραγουδούν στο
ρυθμό που πηγάζει από τη δυναμική της ομάδας με την βοήθεια και την εμψύχωση του
εκπαιδευτικού.
Οι παραπάνω δραστηριότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τετράδιο Δραστηριοτήτων:
Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο δάσος! (http://www.kpearchanon.gr/).

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αρχικά σχεδιάστηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού
προγράμματος του Κ.Π.Ε. Αρχανών: «Η Βιοποικιλότητα στην περιοχή μας», για Νηπιαγωγείο,
Α΄ και Β΄ Δημοτικού, χρησιμοποιώντας σαν πεδίο δραστηριοτήτων τον βοτανικό κήπο του
Κ.Π.Ε. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο και να
υποστηρίξει προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ή άλλες σχολικές εργασίες που
σχετίζονται με θέματα βιοποικιλότητας. Το κείμενο για κουκλοθέατρο που παρουσιάζεται
μπορεί να αποτελέσει μέσο γνωριμίας των μαθητών με τα ζώα και τα φυτά της περιοχής τους
αλλά και μέσο ευαισθητοποίησής τους προς τα προβλήματα και τους κινδύνους που τα
απειλούν. Εισάγει την έννοια της επίδρασης των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στη ζωή των
ζώων και γεννά ερωτηματικά σχετικά με το ποια πρέπει να είναι η στάση των ίδιων των
παιδιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές παρακολουθώντας την
παράσταση κουκλοθεάτρου φαίνεται να ψυχαγωγούνται αλλά και να έχουν βιωματική
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εμπλοκή. Ταυτίζονται με τους ήρωες και εκφράζουν άμεσα τις απόψεις τους, καθώς το
κουκλοθέατρο επιδρά σε αυτούς όπως ένα έργο τέχνης. Το σενάριο θίγει πολλά θέματα, οπότε
επαφίεται στην κρίση του εκπαιδευτικού να επιλέξει σε ποια ζητήματα θέλει να δώσει έμφαση
και να εμβαθύνει. Αυτή η επισήμανση έγινε από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που
συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή. Από την πιλοτική εφαρμογή, επίσης, ενισχύθηκε η
άποψη ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό σαν σενάριο για κουκλοθέατρο
ή σαν ηχογραφημένο παραμύθι ή σαν κείμενο. Προέκυψε ακόμα, ότι οι περισσότεροι μαθητές
γνώριζαν την ύπαρξη του κρητικού αίγαγρου, με την ονομασία κρι-κρι, όμως δεν γνώριζαν ότι
είναι απειλούμενο ζώο. Επίσης, έμαθαν ότι ο μαυροπετρίτης είναι προστατευόμενο είδος
γερακιού που φωλιάζει κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη και ότι διατρέχει
κίνδυνους από τη χρήση εντομοκτόνων. Συνολικά υπήρξαν θετικές αντιδράσεις, τόσο από τους
μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Προτείνεται οι μαθητές να αναλάβουν
πρωτοβουλίες και να ενημερώσουν με τις ζωγραφιές, τις κατασκευές και τα ενημερωτικά
φυλλάδια, τους μαθητές άλλων τμημάτων ή άλλων σχολείων για τα φλέγοντα περιβαλλοντικά
ζητήματα, καθώς και τους γονείς, σε μια εκδήλωση του σχολείου. Αναμένεται η εφαρμογή των
προτεινόμενων δραστηριοτήτων να επηρεάσει θετικά τη στάση των μελλοντικών πολιτών προς
τα απειλούμενα είδη.
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ΜΕΡΟΣ Β
Φύλλα Πληροφοριών
Ιστορία του Ελληνικού κουκλοθεάτρου
Το κουκλοθέατρο είναι ένα από τα γραφικότερα και λαϊκότερα είδη θεάτρου, που οι ηθοποιοί
του δεν είναι άνθρωποι, αλλά ομοιώματα ανθρώπων, κούκλες. Το πότε ακριβώς
πρωτοεμφανίστηκε είναι ανεξακρίβωτο. Το ίδιο ισχύει και για τον τόπο προέλευσής του. Το
σίγουρο είναι ότι το κουκλοθέατρο ήταν γνωστό σε πολλούς λαούς της αρχαιότητας, μερικοί
από τους οποίους του έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή. Στην αρχαία Ελλάδα είχαν λαμπρή
παράδοση στις κούκλες, την παρουσία των οποίων ανιχνεύουμε αδιάκοπα σε όλες τις ιστορικές
περιόδους, όπου έκαναν την εμφάνισή τους διάφορα είδη από κούκλες με ποικίλες ονομασίες:
είδωλα, πλαγγόνες, νύμφες, κόρες, κοροκόσμια ή κορύλλια, δάγυνα, γλυνές και νευρόσπαστα.
Η πιο παλιά μαριονέτα που σώζεται είναι μια πήλινη αρθρωτή μαριονέτα που έχει μορφή
γυναίκας ύψους περίπου 25cm. Φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου στην
Κρήτη.
Έπαιζαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην καθημερινή ζωή. Η κούκλα-ειδώλιο, αποτελούσε
αναπόσπαστο στοιχείο των λατρευτικών τελετών προς τους θεούς. Η αρθρωτή κούκλα
ονομάζεται από τους αρχαίους έλληνες “νευρόσπαστο” (αυτός που κινείται με νήματα) και ο
κουκλοπαίκτης “νευροσπάστης”. Η τέχνη του νευροσπάστη συνδέεται με εκείνη του μίμου,
του ζογκλέρ, του σχοινοβάτη. Θεωρείται μια περιθωριακή μορφή τέχνης.
Στην Ελλάδα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας κι έπειτα, αναπτύχθηκαν δύο παράλληλες
μεγάλες κουκλοθεατρικές παραδόσεις: ο Καραγκιόζης και ο Φασουλής. Και οι δυο παίρνουν
το όνομά τους από τον κεντρικό ήρωα. Η Ελλάδα καθώς ήταν περισσότερο “ανατολική” παρά
“δυτική” χώρα, υιοθέτησε τον Καραγκιόζη σαν βασικό λαϊκό ήρωα αν και ο Φασουλής για
μεγάλο χρονικό διάστημα τον “ανταγωνίστηκε” επάξια. Οι πιο γνωστοί κουκλοπαίκτες των
αρχών του 20ου αιώνα που έπαιζαν το Φασουλή ήταν ο Μαριδάκης, και αργότερα ο Τόλιας. Ο
Κονιτσιώτης, ο οποίος εισήγαγε τον χαρακτήρα του Πασχάλη ανέβασε έργα του Μολιέρου και
άλλων ευρωπαίων συγγραφέων.
Μέχρι το 1930, δεν αναφέρεται ως θέαμα αποκλειστικά για παιδιά. ΄Ό,τι υπήρχε, απευθυνόταν
στους μεγάλους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το απολάμβαναν και τα παιδιά. Οι μορφές των
πρωταγωνιστών, το περιεχόμενο και ο χρόνος των παραστάσεων διαμορφώθηκαν έτσι που τα
δύο αυτά θέατρα να διασκεδάζουν τους ενήλικες θεατές. Επίσης διασκέδαζαν «κατά κάποιο
τρόπο» και τα παιδιά χωρίς αυτό να τηρεί τις προδιαγραφές ενός παιδικού θεάματος.
Την δεκαετία του 1930, λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, στην Αθήνα
εμφανίζονται οι “Ζωντανές Μαριονέττες του Ζαππείου”, των Χρ. Διαντσινού και Ν.
Ακίλογλου, σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο (1934- 35). Από εκείνη την εποχή το
κουκλοθέατρο, περιλαμβανομένου και του Καραγκιόζη, στρέφεται περισσότερο στο παιδικό
κοινό ενώ ως τότε απευθυνόταν κυρίως στους ενήλικες.
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Το 1939 ιδρύεται από την Ελένη Θεωχάρη Περάκη το “Κουκλοθέατρο Αθηνών” το οποίο
πρόκειται να γίνει ο μακροβιότερος θίασος κουκλοθεάτρου (περίπου 50 χρόνια). Ο θίασος
προσαρμόστηκε στις δύσκολες συνθήκες της Γερμανικής κατοχής και οι ήρωες ΜπαρμπαΜυτούσης, Κλούβιος και Σουβλίτσα έγιναν διάσημοι καθώς έπαιζαν για τα παιδιά και τους
τραυματίες στα νοσοκομεία, μεταφέροντας στη σκηνή ελληνικούς μύθους και λαϊκά
παραμύθια. Μετά τον πόλεμο ο θίασος συνέχισε και μάλιστα ταξίδεψε και στο εξωτερικό με
τις παραστάσεις του, έως τη δεκαετία του 1980. Τις δεκαετίες 1950- 1970 ξεκινούν τη
σταδιοδρομία τους μια σειρά από λίγους σχετικά επαγγελματίες κουκλοπαίκτες οι οποίοι
δημιουργούν ο καθένας το προσωπικό του στυλ και πλαίσιο εργασίας.
Στη μεταπολίτευση, το 1975, η Ευγενία Φακίνου δημιουργεί την “Ντενεκεδούπολη”,
επηρεασμένη από τις τεχνικές θεάτρου αντικειμένου της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας.
Μια σειρά παραστάσεων ξεκάθαρα πολιτική με ήρωες τενεκεδάκια που δημιουργούν τη δική
τους παράδοση, εμπνέουν νέους καλλιτέχνες να εξερευνήσουν τις κούκλες και συνεχίζουν να
παίζονται ως σήμερα.
Το 1990 γεννιέται το Ελληνικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοθεάτρου, η UNIMAΕΛΛΑΣ, που επίσης συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του κουκλοθεάτρου με πλήθος
δράσεων και διοργανώσεων.

Κρητικός αίγαγρος
Ο κρητικός αίγαγρος (Capra aegagrus creticus), μερικές φορές αποκαλούμενος κρητικό
αγριοκάτσικο ή αγρίμι στην κρητική διάλεκτο, είναι υποείδος του αίγαγρου.
Ο κρητικός αίγαγρος είναι ένα οπληφόρο θηλαστικό γηγενές της ανατολικής Μεσογείου το
οποίο σήμερα βρίσκεται μόνο στην Κρήτη και σε κάποια παρακείμενα νησιά. Έχει
ανοιχτόχρωμη καφέ γούνα με μια πιο σκούρα λωρίδα γύρω από το λαιμό του και μεγάλο γένι.
Έχει δύο κέρατα που κλίνουν πίσω από το κεφάλι και φτάνουν το 1m στα αρσενικά. Το μήκος
του φτάνει τα 1.30-1.40m και τα αρσενικά φτάνουν τα 40kg. Ζει συνήθως 11-12 χρόνια.
Προτιμάει βραχώδεις περιοχές με μεγάλη κλίση, αφού μπορεί να πηδήξει πάνω από 8 μέτρα.
Σχηματίζει ομόφυλες αγέλες μέχρι και 20 άτομα, εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής.
Την περίοδο της αναπαραγωγής σχηματίζονται χαρέμια, ενώ τα μικρά του έτους ακολουθούν
τα θηλυκά.
Ο κρητικός αίγαγρος δεν θεωρείται αυτόχθων της Κρήτης, αλλά εισήχθη στη Μινωική εποχή.
Πάντως, δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού και συνεπώς θεωρείται ενδημικό υποείδος της
Κρήτης. Παλιότερα ήταν κοινό σε όλο το Αιγαίο αλλά το τελευταίο του καταφύγιο είναι στις
κορυφές των Λευκών Ορέων στη δυτική Κρήτη – ιδιαίτερα σε μία σειρά σχεδόν κατακόρυφων
βράχων 900 μέτρων στο φαράγγι της Σαμαριάς. Το φαράγγι έχει ανακηρυχθεί Εθνικός
Δρυμός για να προστατευθεί η σπάνια πανίδα και χλωρίδα του. Φιλοξενεί άλλα 14 ενδημικά
ζωικά είδη και προστατεύεται από την UNESCO ως Απόθεμα της Βιόσφαιρας (Biosphere
Reserve).
Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, το υποείδος εξαπλωνόταν και στις τρεις μεγάλες οροσειρές
της Κρήτης (Λευκά Όρη, Ίδη και Δίκτη), αλλά σχεδόν εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια του Β΄
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Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1960 είχαν απομείνει λιγότερα από 200 άτομα. Η απειλή για τον
κρητικό αίγαγρο ήταν ο κυριότερος λόγος για να ανακηρυχτεί η Σαμαριά ως Εθνικός Δρυμός
στις αρχές της δεκαετίας του '60. Σήμερα υπάρχουν περί τα 2000 ζώα στο νησί και θεωρούνται
ακόμα απειλούμενα: τα βοσκοτόπια σπανίζουν και ασθένειες τα προσβάλλουν. Ο υβριδισμός
με την κοινή κατσίκα είναι όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Το κυνήγι τους απαγορεύεται
αυστηρά, ενώ επιτρέπεται κατόπιν ειδικής αδείας από το δασαρχείο Ηρακλείου στο
νησάκι Δία.
Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν βρει διάφορες τοιχογραφίες του κρητικού αίγαγρου. Κάποιοι
ακαδημαϊκοί πιστεύουν πως το ζώο αυτό λατρεύτηκε στο νησί κατά την αρχαιότητα. Στα
αρσενικά ακόμα και σήμερα δίνεται το όνομα «αγρίμι», ενώ το όνομα «σανάδα»
χρησιμοποιείται για τα θηλυκά. Ο κρητικός αίγαγρος είναι ένα σύμβολο του νησιού και
χρησιμοποιείται πολύ σε τουριστικά καταλύματα και επίσημες εκδόσεις παρά το γεγονός ότι
ελάχιστοι τουρίστες, ακόμα και ντόπιοι, έχουν δει έστω και έναν.
Η μοριακή ανάλυση δείχνει πως ο κρητικός αίγαγρος δεν είναι ξεχωριστό υποείδος του
αγριοκάτσικου, όπως αρχικά επικρατούσε. Αντίθετα είναι ένα άγριο κατσίκι καταγόμενο από
τα πρώτα κοπάδια εξημερωμένων κατσικιών στη Μικρά Ασία και άλλα μέρη της
ανατολικής Μεσογείου περί το 8000 με 7500 π.Χ. Ενώ το παραπάνω μπορεί να επηρεάσει το
νομικό καθεστώς προστασίας του, ο κρητικός αίγαγρος είναι ένα από τα εμβλήματα της
Κρήτης, είχε τεράστια πολιτιστική σημασία στην ιστορία του νησιού, αντιπροσωπεύει ένα
στιγμιότυπο σχεδόν 10.000 ετών της πρώτης εξημέρωσης της κατσίκας και θα πρέπει να
θεωρείται πολύτιμο από μόνο του.

Μαυροπετρίτης
Ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) είναι μονοτυπικό είδος γερακιού - δεν περιλαμβάνει
υποείδη - με το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού του να απαντάται στην Ελλάδα. Η ονομασία
του προέρχεται από την Ελεονόρα Ντε Μπας, δικαστή της Σαρδηνίας (1347-1404), η οποία
έτρεφε μεγάλη αγάπη για τα γεράκια και ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο είδος.
Είναι πλήρως μεταναστευτικό πτηνό του Παλαιού Κόσμου. Αναπαράγεται στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου από την Κύπρο μέχρι τα Κανάρια Νησιά και από την Κροατία μέχρι το
ΒΔ. Μαρόκο και την Αλγερία, αλλά σε πολύ εξειδικευμένα οικοσυστήματα που περιορίζουν
την εξάπλωσή του. Η Ελλάδα αποτελεί από τις σημαντικότερες αναπαραγωγικές επικράτειες
του πτηνού, παγκοσμίως. Το κέντρο της κατανομής είναι τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη.
Διαχειμάζει στην Αφρική και ιδιαίτερα στη Μαδαγασκάρη. Τυχαίοι, περιπλανώμενοι
επισκέπτες έχουν αναφερθεί μεταξύ άλλων στη Δανία, στη Σουηδία, στην Ουγγαρία, στο
Ηνωμένο Βασίλειο, στην Υεμένη και στη Νότια Αφρική.
Είναι ένα κομψό αρπακτικό, με μακριές και λεπτές πτέρυγες, μακριά ουρά και αεροδυναμικό
κορμό, δομές που ανταποκρίνονται και εξυπηρετούν το σημαντικότερο στοιχείο της
φυσιολογίας του, την ταχύτητα. Το μήκος στα ενήλικα άτομα φτάνει στα 36 έως 38 εκατοστά
με τα θηλυκά να είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά, κατά 16%, περίπου. Κάτω από τον
οφθαλμό υπάρχει η χαρακτηριστική, σκούρα τριγωνική κηλίδα παρειάς των γερακιών.
Το κήρωμα, οι ταρσοί και τα πόδια είναι λεμονοκίτρινα. Οι μαυροπετρίτες απαντούν σε δύο
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χρωματικές μορφές ή φάσεις, μία σκουρόχρωμη και μία -συνηθέστερη- ανοιχτόχρωμη στο
χρώμα της σκουριάς. Ωστόσο, υπάρχουν και ενδιάμεσες μορφές μεταξύ αυτών των δύο. Το
στήθος και η κοιλιά έχουν χρώμα κρεμ έως κοκκινωπό καφέ, με μαύρες ραβδώσεις στην
ανοικτόχρωμη φάση, ενώ στην σκούρα φάση είναι πολύ σκούρα καφέ-γκρι, σχεδόν μαύρα. Τα
φύλα είναι όμοια σε μοτίβα και χρωματισμούς. Επίσης αναφέρεται ότι ο οφθαλμικός δακτύλιος
των αρσενικών είναι κίτρινος, ενώ στα θηλυκά είναι κυανόγκριζος. Τα νεαρά άτομα
εμφανίζουν, επίσης, δύο φάσεις και είναι πιο σκούρα από τα ενήλικα άτομα των αντίστοιχων
φάσεων.
Στην περιοχή της Μεσογείου τα πρώτα άτομα καταγράφονται από τον Μάρτιο, αλλά οι αθρόες
αφίξεις είναι συνήθως κατά το δεύτερο μισό του Απριλίου, για να ακολουθήσει η κορύφωση
τον Μάιο μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Οι νεοσσοί πτερώνονται στα τέλη Σεπτεμβρίου και στο
πρώτο μισό του Οκτωβρίου, με την φθινοπωρινή μετανάστευση να αρχίζει αμέσως μετά. Οι
τελευταίες αναχωρήσεις έχουν καταγραφεί στην Κύπρο, συνήθως από τα τέλη Οκτωβρίου έως
τις αρχές Νοεμβρίου. Η διαδρομή της μετανάστευσης έχει αποδειχθεί με δορυφορική
τηλεμετρία ότι πραγματοποιείται μέσω της αφρικανικής ενδοχώρας και, όχι διά θαλάσσης. Οι
πρόσφατες δορυφορικές μετρήσεις έχουν δείξει ότι ακολουθείται κάποια εσωτερικήηπειρωτική διαδρομή μέσα από την έρημο της Σαχάρας, τα τροπικά δάση του Ισημερινού
μέχρι την Κένυα και την Μοζαμβίκη. Η συνολική απόσταση που διανύεται κατά τη διάρκεια
της πτήσης, έχει μετρηθεί μέχρι και στα 9.000 χιλιόμετρα.
Είναι, γενικά, κοινωνικό πτηνό σχηματίζοντας μικρά και χαλαρά σμήνη αν και, μερικές φορές,
κάποια άτομα περιπλανώνται μοναχικά. Κατά τη μετανάστευση, συχνά, σχηματίζουν
ανάμικτους πληθυσμούς με άλλα είδη γερακιών που πετούν σε μεγάλα υψόμετρα. Είναι
ημερόβια πτηνά, με την δραστηριότητά τους να κορυφώνεται το ξημέρωμα και το
ηλιοβασίλεμα.
Ο μαυροπετρίτης τρέφεται με μεγάλα έντομα όπως κολεόπτερα, ακρίδες, λιβελούλες,
πεταλούδες, τζιτζίκια και ιπτάμενα μυρμήγκια, περιστασιακά με νυχτερίδες και σαύρες ή, τον
Απρίλιο/Μάιο με πολύ λίγα πουλιά που μεταναστεύουν κατά μήκος της ακτογραμμής. Τα
θηράματα αυτά συλλαμβάνει, είτε με το ράμφος, είτε με τα νύχια και τα καταναλώνει εν
πτήσει. Με την έναρξη της φθινοπωρινής μετανάστευσης από την Ευρώπη προς την Αφρική, οι
μαυροπετρίτες αλλάζουν τη διατροφή τους και συλλαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά μικρά
αποδημητικά πουλιά που ταξιδεύουν πάνω από τη θάλασσα. Τυπικό βάρος των πτηνών που
συλλαμβάνονται είναι από 10-30 γραμμάρια. Κυνηγάει περιπολώντας από μεγάλα ύψη, που
μπορεί να φτάσουν και τα 1.000 μ. από την επιφάνεια της ξηράς ή του νερού, και εφορμά στο
σμήνος χρησιμοποιώντας την εξαιρετική ευελιξία και την πολύ μεγάλη του ταχύτητα. Η
σύλληψη πραγματοποιείται αφού συγκρουστεί με το θήραμα στον αέρα, προκαλώντας
του απώλεια προσανατολισμού και στήριξης, οπότε το συλλαμβάνουν με τους ισχυρούς τους
γαμψώνυχες. Συλλαμβάνουν τη λεία τους μόνο στον αέρα και δεν είναι σε θέση να
αναζητήσουν, ούτε να συλλάβουν, τα μικρά πουλιά που περιφέρονται στην βλάστηση.
Φωλιάζει δίπλα στη θάλασσα, στις απότομες ορθοπλαγιές νησιών ή παράκτιων ηπειρωτικών
περιοχών, καθώς και σε επίπεδες ήσυχες νησίδες, με ασβεστολιθικό ή ηφαιστειακό γεωλογικό
υπόβαθρο, με την προϋπόθεση να υπάρχουν σκιερές θέσεις για το μεγαλύτερο μέρος της
ημέρας. Την περίοδο της αναπαραγωγής συνήθως σχηματίζουν αποικίες που αριθμούν από 10300 ζευγάρια. Οι φωλιές βρίσκονται σε απόσταση 20-50 μ. μεταξύ τους, αλλά περιπτώσεις των
2 μ. μεταξύ των φωλιών είναι γνωστές. Οι χαμηλότερες από αυτές βρίσκονται μόλις στα 5 μ.
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από την επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή, μόλις που να μην παρασύρονται από τα κύματα, ενώ
άλλες βρίσκονται στην κορυφή μιας ορθοπλαγιάς, πάνω από 100 μ. από την επιφάνεια του
νερού. Οι φωλιές μπορεί να εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτής ή μπορεί
να συνωστίζονται σε ακατοίκητες νησίδες 1-100 εκταρίων. Λιγότερο σημαντικοί τόποι
φωλιάσματος για τον μαυροπετρίτη, αποτελούν οι ηπειρωτικοί βραχώδεις σχηματισμοί των
νησιών στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι βραχώδεις επιφάνειες των φαραγγιών. Το
είδος θεωρείται ότι, παρουσιάζει σταθερή χρήση της θέσης φωλιάσματος και μονογαμικές
συνήθειες αλλά, σύμφωνα πάντα με τα υπάρχοντα στοιχεία, παρουσιάζεται το φαινόμενο της
διασποράς των νεαρών ατόμων κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Έτσι, περίπου το 90%
των νεαρών ατόμων που δεν αναπαράγονται κατά τα πρώτα 2 με 3 χρόνια της ζωής τους,
απουσιάζουν από την αποικία καταγωγής τους κατά την περίοδο από Μάιο-Οκτώβριο αλλά
εγκαθίστανται σ’ αυτήν τα επόμενα χρόνια. Στις περιοχές αναπαραγωγής η φωλιά βρίσκεται
στις άκρες απόκρημνων βράχων, συνήθως προσανατολισμένων προς τους ΒΔ ανέμους
(μελτέμια) μέσα σε μια μεγάλη κοιλότητα ή σχισμή του βράχου. Παρόλο που προτιμώνται
σκιερές θέσεις, η φωλιά μπορεί να βρίσκεται κάτω από έναν θάμνο ή, σπανιότερα, να είναι
πλήρως εκτεθειμένη στον ήλιο. Δεν χρησιμοποιείται κάποιο ιδιαίτερο υλικό για την κατασκευή
της, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα γεράκια.
Η ωοτοκία πραγματοποιείται άπαξ σε κάθε περίοδο φωλιάσματος. Η γέννα αποτελείται από (1) 2 έως 3 (-4), ελαφρώς υποελλειπτικά αβγά, διαστάσεων 42,2 Χ 33,1 χιλιοστών. Το μέγεθος
των αβγών φαίνεται να συνδέεται με την αφθονία τροφής στην περιοχή και τις κυνηγετικές
ικανότητες των γονέων. Η εναπόθεσή τους πραγματοποιείται καθημερινά ή μέρα-παρά-μέρα
και η επώαση αρχίζει μετά την εναπόθεση του 1ου ή του 2ου αβγού. Πραγματοποιείται από το
θηλυκό, με το αρσενικό να εφοδιάζει την φωλιά με τροφή, και διαρκεί 28-33 ημέρες. Οι
νεοσσοί εκκολάπτονται έναν μήνα αργότερα. Είναι φωλεόφιλοι και χρήζουν της άμεσης
προστασίας των γονέων. Την αρχική σίτιση αναλαμβάνει το θηλυκό μένοντας μέσα στην
φωλιά για 10 ημέρες, περίπου ενώ, κατόπιν, συνεχίζει την σίτιση αλλά έξω από την φωλιά και
κοντά σε αυτήν. Όλο αυτό το διάστημα το αρσενικό εφοδιάζει το θηλυκό και τους νεοσσούς
(αποκλειστικά με μικρά πουλιά), οι οποίοι πτερώνονται 40 ημέρες αργότερα έτσι, ώστε από τα
μέσα Οκτωβρίου σχεδόν όλοι μπορούν να πετάξουν και στις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου οι
αποικίες ερημώνονται. Οι απώλειες της ωοτοκίας, κάτω από φυσικές συνθήκες, μπορεί να
ανέλθουν έως και 43% (25% θήρευση λόγω των αρουραίων, 10% λόγω υπογονιμότητας, 8%
λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας σε μια αδιατάρακτη αποικία), ενώ οι απώλειες των ίδιων των
νεοσσών φθάνουν το 10%. Το ποσοστό αναπαραγωγικής επιτυχίας που είναι απαραίτητο για
τη διατήρηση μιας αποικίας είναι 1,2 νεοσσοί / φωλιά. Η περίοδος αναπαραγωγής του
μαυροπετρίτη είναι η οψιμότερη από κάθε άλλο πτηνό του Β. Ημισφαιρίου. Οι
αναπαραγόμενοι πληθυσμοί -στο χρονικό διάστημα πριν φωλιάσουν- διασπείρονται σε
ποικιλία ενδιαιτημάτων και, πέρα από τους «κλασσικούς» παράκτιους οικοτόπους, έχουν
καταγραφεί μαυροπετρίτες σε οικοσυστήματα μακί, ορεινές δασικές θέσεις, ακόμη και σε
ελαιώνες. Υψομετρικά, κινούνται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τις υψηλές κορυφές.
Στις Βαλεαρίδες Νήσους καταγράφεται ετήσια αύξηση της τάξης του 4%, στην Ιταλία αύξηση
της τάξης του 10% σε δέκα χρόνια, αλλά μείωση 15% έχει σημειωθεί στην Κρήτη κατά την
τελευταία δεκαετία. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δηλητηρίαση από το εντομοκτόνο
(Methomyl) που χρησιμοποιείται από τους αγρότες για την προστασία των
αμπελοκαλλιεργειών. Το δηλητήριο τοποθετείται σε δοχεία με νερό, με στόχο τα τρωκτικά που
ευθύνονται για την καταστροφή των σταφυλιών, αλλά τα πουλιά, ιδιαίτερα τις ζεστές
καλοκαιρινές μέρες, είτε πίνουν από αυτά, είτε προσπαθούν να δροσιστούν κάνοντας μπάνιο
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και δηλητηριάζονται. Εκτός από τις δηλητηριάσεις, το είδος έχει υποφέρει ιστορικά από την
εκμετάλλευση και τις διώξεις που επέφεραν οι κατά τόπους ανθρώπινοι πληθυσμοί. Η
λαθροθηρία από «συλλέκτες» αρπακτικών, καθώς και η όχληση που σχετίζεται με
την ανάπτυξη του τουρισμού έχει επίσης αποδειχθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την επιτυχία
αναπαραγωγής των πτηνών. Η θήρευση από αρουραίους είναι επίσης, πιθανόν, σημαντική σε
κάποια νησιά αναπαραγωγής. Τέλος, το είδος είναι ευάλωτο στις επιπτώσεις πιθανής
ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας. Απαντά στον ελλαδικό χώρο και με τις ονομασίες:
Βαρβάκι, Θαλασσογέρακο (Κρήτη), Κουστογέρακο, Μαυρογέρακας, Φαλκόνι και
Μαυρομάτης (Κύπρος)

Βιοσυσσώρευση
Με τον όρο βιοσυσσώρευση εννοούμε το φαινόμενο κατά το οποίο αυξάνεται στους ιστούς
των οργανισμών η συγκέντρωση τοξικών χημικών ουσιών, κατά την πρόοδο της τροφικής
αλυσίδας προς την κορυφή. Το φαινόμενο έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο, καθώς
αυτός συνήθως αποτελεί τον τελευταίο κρίκο σε πολλές διατροφικές αλυσίδες. Για
παράδειγμα, αν μια κάμπια φάει φύλλα φυτού που έχει ραντιστεί με ένα εντομοκτόνο π.χ. με
DDT, αυτό θα απορροφηθεί από τον οργανισμό της, αλλά, επειδή δε μεταβολίζεται και δε
διασπάται, θα συσσωρευτεί στους ιστούς της και δε θα αποβληθεί με τις απεκκρίσεις της. Αν
ένας κότσυφας καταναλώσει πολλές κάμπιες, τότε το εντομοκτόνο από όλες τις κάμπιες θα
συγκεντρωθεί στους ιστούς του. Τελικά, το DDT θα βρεθεί σε ακόμα μεγαλύτερη
συγκέντρωση στους ιστούς της κουκουβάγιας, που είναι ο τελικός καταναλωτής.
Πρώτη φορά το φαινόμενο της βιοσυσσώρευσης συζητήθηκε κατά τα μέσα της δεκαετίας του
1960, με την παρατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων του εντομοκτόνου DDT σε ιστούς
πλήθους οργανισμών. Το φαινόμενο αποδόθηκε στην εκτεταμένη χρήση του για την
καταπολέμηση του κουνουπιού που μεταδίδει την ελονοσία στην κεντροδυτική Αφρική. Η
ανησυχία έγινε εντονότερη, καθώς εντοπίστηκε και σε είδη που απείχαν πολύ από τις εστίες
ψεκασμού, όπως για παράδειγμα σε πιγκουίνους της Ανταρκτικής ή στο μητρικό γάλα των
Εσκιμώων. Η βιοσυσσώρευση γίνεται με εκθετικούς ρυθμούς από το ένα τροφικό επίπεδο στο
άλλο, καθώς η βιομάζα του ενός τροφικού επιπέδου αναλογεί μόνο στο 1/10 περίπου της
βιομάζας του επόμενου. Δραματικές ήταν οι συνέπειες για κάποιους κορυφαίους καταναλωτές,
όπως αρπακτικά πουλιά, των οποίων επηρεάστηκε η χημική σύνθεση των κελυφών των αβγών.
Έτσι έγιναν πιο εύθραυστα, μειώθηκε σημαντικά ο ρυθμός αναπαραγωγής, γεγονός που μπορεί
να τα φέρει στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Αποτέλεσμα ήταν να διαταραχθεί σημαντικά η
ισορροπία των τροφικών πλεγμάτων. (Για τον παραπάνω λόγο απαγορεύτηκε η χρήση του
DDT στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, όπως και στην Ελλάδα το 1977).

Μείωση βιοποικιλότητας
Ο όρος βιοποικιλότητα αποδίδεται στην ποικιλία του φαινομένου της ζωής σε κάθε επίπεδο
οργάνωσής της, από τα γονίδια, τα χρωμοσώματα και τους οργανισμούς ως τα είδη, τις
βιοκοινότητες και τα οικοσυστήματα. Η «πτώχευση της βιοποικιλότητας» αναφέρεται στη
μείωση οποιουδήποτε επιπέδου οργάνωσης της βιοποικιλότητας. Οι απώλειες που
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συντελούνται είναι μη αναστρέψιμες. Κύριες αιτίες της μείωσης της βιοποικιλότητας είναι η
καταστροφή των δασών και των οικοσυστημάτων και η μόλυνση των υδάτων. Η συρρίκνωση
του ζωικού και φυσικού πλούτου θέτει ένα ζήτημα δημοκρατίας, ισονομίας και ίσων ευκαιριών
σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ζωή για τον ολοένα αυξανόμενο
πληθυσμό, ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων χωρών χωρίς να καταστραφούν τα θεμέλια της
φύσης πάνω στα οποία στηρίζεται η ζωή αλλά και η ευμάρεια; Η αποψίλωση των τροπικών
δασών είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αφού οι κυριότερες αιτίες της καταστροφής
των τροπικών δασών είναι η μετατροπή τους σε καλλιεργήσιμη αγροτική γη και η ζήτηση για
καύσιμη ύλη. Η καταστροφή των τροπικών δασών είναι το αποτέλεσμα των οικονομικών και
δημογραφικών πιέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η βιοποικιλότητα
απειλείται εξ' αιτίας της επέκτασης των πόλεων, της κατασκευής μεγάλων συγκοινωνιακών
έργων και της εντατικοποίησης της γεωργίας. Πέρα από τον προσδιορισμό και την προστασία
των φυσικών συστημάτων, η στρατηγική που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1998 για το
θέμα αναγνώρισε την ανάγκη ενσωμάτωσης με άλλες πολιτικές, η πιο καθοριστική από τις
οποίες είναι η αγροτική πολιτική (Κοινή Αγροτική Πολιτική).
Σήμερα, στο διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν περισσότερα είδη
από όσα χάθηκαν στη μεγάλη ομαδική εξαφάνιση στα τέλη της Κρητιδικής Περιόδου πριν 65
εκατομμύρια χρόνια, την εποχή δηλαδή που εξαφανίστηκαν και οι δεινόσαυροι.
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