ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο
Επιμέλεια έκδοσης
Ευγενία Πανώριου & Ρούλα Τρίγκου

Δραστηριότητες
Ευγενία Πανώριου

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Ευγενία Πανώριου & Νίκος Τσιόπελας

CD με Υποστηρικτικό Υλικό
Συλλογή υλικού & επιμέλεια παρουσιάσεων: Ευγενία Πανώριου

Κόμικ
Εικονογράφηση: Κώστας Τσιάκος, Κείμενα: Ευγενία Πανώριου

Εικονογράφηση
Στάθης Πάνου, Κώστας Τσιάκος, Βασίλης Χατζηρβασάνης

Γραφιστική επιμέλεια & εικονογράφηση εξωφύλλων
allisidea® creative studio

Εκτύπωση:
Colorprint - Τσεκούρας Ε.Π.Ε.

© Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 2016
Θεμιστοκλέους 80, 10681 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 8228704, 210 8227937
Κομνηνών 23, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ./Fax: 23210 244245
info@ornithologiki.gr
www.ornithologiki.gr

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:
Πανώριου Ευγενία (2016). Φτερωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα.
Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

ISBN 978-960-6861-40-6

LIFE13 NAT/GR/000909

Η έκδοση έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση
της προσαρμογής του είδους Falco eleonorae* στην κλιματική αλλαγή» (LIFE13 NAT/GR/000909) που υλοποιείται
από το Πανεπιστήμιο Πατρών κατά την περίοδο 2014-2018, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και
την εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων NCC, με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου.

www.lifefalcoeleonorae.gr

Φθινοπωρινή μετανάστευση…
εκατομμύρια πουλιά διασχίζουν τη Μεσόγειο
ταξιδεύοντας προς τον Νότο.

Κάτι που δεν θα αφήσει αδιάφορο τον Μαυροπετρίτη,
ένα γεράκι που χρειάζεται πλούσια σε πρωτεΐνη τροφή
για να μεγαλώσει τα μικρά του.

Δεν θα
αφήσουμε αυτήν
την ευκαιρία
να πάει χαμένη!

Αντί να κάνει τα αβγά του λοιπόν την άνοιξη,
θα μεγαλώσει τα μικρά του την περίοδο της
φθινοπωρινής μετανάστευσης, περιμένοντας
τα πουλιά που θα διασχίσουν τη Μεσόγειο.

Οι βραχονησίδες του Αιγαίου, πέρασμα των
μεταναστευτικών πουλιών, είναι γι’ αυτόν ένα
ιδανικό μέρος για να φωλιάσει.

Με το τέλος του φθινοπώρου, τα νεαρά του θα έχουν
πια μεγαλώσει και θα ξεκινήσει με τη σειρά του το
δικό του μεταναστευτικό ταξίδι προς το νησί της
Μαδαγασκάρης.

Το υπόλοιπο διάστημα, ο Μαυροπετρίτης θα επιστρέψει στις καθημερινές του συνήθειες, να κυνηγά έντομα στον αέρα.

Αντικύθηρα… Ένα μικρό νησί που βρίσκεται
μεταξύ Ιονίου και Αιγαίου πελάγους.

Εκεί βρίσκεται και ο Ορνιθολογικός
Σταθμός...

Εκεί, την άνοιξη και το φθινόπωρο, θα
προσγειωθούν εκατοντάδες χιλιάδες
πουλιά.

Για ανεφοδιασμό και λίγες στιγμές ξεκούρασης
από το μακρύ μεταναστευτικό τους ταξίδι.

... κάθε φθινόπωρο παρακολουθώντας τους Μαυροπετρίτες
που ζουν στο νησί...

... όπου ερευνητές μελετούν το φαινόμενο
της μετανάστευσης των πουλιών...

... αλλά και κάθε άνοιξη δακτυλιώνοντας τα μεταναστευτικά
πουλιά που ξεκουράζονται στο νησί.

Χμ...
σαν να βλέπω
λιγότερους
φυλλοσκόπους
φέτος.

Για δες! Ένας
Κοκκινοκεφαλάς!

Μπα!
Δεν τον περίμενα
ακόμη.

Σαν να ήρθε
πολύ νωρίς
φέτος.

Λες να
ευθύνεται
η Κλιματική
Αλλαγή;

Ο Μαυροπετρίτης πριν ξεκινήσει να αναζητά στο
Αιγαίο το κατάλληλο μέρος για τη φωλιά του...

... αναζητά τροφή στα βουνά της
Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Έστω μια σφήκα...
Ένα τζιτζίκι!
Μα τίποτα δεν έχει
εδώ πάνω;

Το ταξίδι μου
άνοιξε την όρεξη!
Kαι τι δεν θα έδινα
για ένα σκαθάρι,
μια ακρίδα, μια
λιβελούλα!

Ε... τι;
Και εσύ το ίδιο
πρόβλημα έχεις,
ε;

Μα τι
συμβαίνει; Πού
πήγαν όλα; Γιατί
κρύβονται;
Δεν κρύβονται,
απλά δεν ήρθαν ποτέ!
Έχει να βρέξει από
τον Φεβρουάριο.

Και τώρα;
Με άδεια κοιλιά θα
γυρίσω στο νησί
μου;!

Ουφ!
Πίσω στο νησί
λοιπόν. Ελπίζω
εκεί να είμαι πιο
τυχερός.

Εδώ είναι
καλά νομίζω.

Πώς σου
φαίνεται αυτή
η φωλιά;

Δεν
νομίζω ότι
μας ταιριάζει
αγάπη μου.
Είναι πολύ
μικρή.

Ψιτ!
Έχει εδώ μία
τελευταία. Από
τις καλές!

Είναι πολύ ζεστή, πιο
ζεστή από την περσινή
μας φωλιά.
Εδώ;
Τα αβγά μας
θα βράσουν.

Κάθε χρόνο
δυσκολευόμαστε
όλοι να βρούμε
την κατάλληλη
φωλιά.

Αυτά μας
τα είπαν κι άλλοι!
Εμείς
προσαρμοστήκαμε μία φορά,
μπορούμε και
δεύτερη.

;

... έχει έρθει η στιγμή για τα μεταναστευτικά πουλιά να κάνουν μια στάση.

Κάπου στη Μεσόγειο, έπειτα
από εκατοντάδες χιλιόμετρα...

Επιτέλους, λίγες
στιγμές χαλάρωσης.

... και
ανεφοδιασμού!
Εγώ
πάντως δεν
ξανακατεβαίνω
Αφρική...

Επιτέλους!

Γιατί να κουράζομαι;
Ο Βορράς έχει πια ό,τι
χρειάζομαι.

Εγώ μάλλον
θα κινηθώ βορειότερα.
Θα αναζητήσω πιο δροσερά
μέρη να κάνω τη
φωλιά μου.

Εγώ του χρόνου
θα ξεκινήσω νωρίτερα για Ευρώπη.
Γιατί να περιμένω αφού ο καιρός
μου το επιτρέπει;

Επιτέλους!
Τα έντομα σύντομα δεν θα είναι
αρκετά. Τα μικρά μας είναι έτοιμα
να βγουν!
Ήρθαν;

Για την ώρα, ναι...
Από αύριο ξεκινάμε
καρτέρι.

Λοιπόν...
Εδώ είμαστε.

Μα εκεί δεν έχει νησιά!
Πού θα κάνω τη
φωλιά μου;

Αν ισχύουν αυτά που λένε
οι επιστήμονες, σε βλέπω να
πηγαίνεις βορειότερα από
χρόνο σε χρόνο.

Να ήταν
μονάχα αυτό.
Από ό,τι διαβάζω,
ούτε μεταναστευτικό πέρασμα
είναι.
Τι θα τρώω
εκεί; Ρίζες;!
Δεν νομίζω ότι
με συμφέρει.

Δεν είσαι ο
μόνος. Άκουσα για
μια πεταλούδα και
ένα σκαθάρι που
μετακινούνται
βορειότερα.

Και για ένα
δέντρο που πολύ θα το
ήθελε αλλά βλέπεις...
δεν πετάει!

Δεν είμαι
ούτε πεταλούδα,
ΟΥΤΕ ΣΚΑΘΑΡΙ.
...Ωχ!

Άγγελε τελειώσαμε
και από εδώ!
Τώρα Δανάη
μπορείς να κοιμάσαι ήσυχη.
Οι νεαροί Μαυροπετρίτες
δεν κινδυνεύουν πια από
τους αρουραίους που είχαν
γεμίσει το νησί.

Εδώ
πώς σου
φαίνεται;

Πολύ ήσυχα...

... και καθημερινά δρομολόγια
να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες επισκέπτες! Όνειρο!

Αυτό
όμως αλλάζει
εύκολα!

Με ένα μικρό ξενοδοχείο,
οργανωμένες εκδρομές, ακόμα και ένα
κέντρο διασκέδασης...

Κάνε το καλό και
ρίξτο στο γιαλό!

Θα σας διαβάσω
ένα παραμύθι πριν
πάτε για ύπνο...
Κάποτε σε
μια νησίδα ζούσε
ήσυχος ένας
Μαυροπετρίτης...

Ώσπου έμαθε πως ήθελαν να βάλουν
ανεμογεννήτριες στο νησί του...

Αποφάσισε λοιπόν να ζήσει αλλού... Δοκίμασε να
ζήσει σε λίμνες αλλά δεν ήξερε να ψαρεύει κι έφυγε...

Δοκίμασε να μείνει σε άλλο νησί αλλά σε όλες τις
φωλιές έμεναν θαλασσοπούλια...

Μήπως να
δοκιμάσουμε
να πάμε κι
εμείς αλλού;
Ε όχι
και αβγά!

Εγώ λέω να
κάτσουμε στα
αβγά μας!

Είμαι πολύ
ενθουσιασμένος! Πρώτη φορά
πάω στη Μαδαγασκάρη! Ελπίζω
να τη βρω γρήγορα και να φτάσω ασφαλής.

Σε κάποια νησίδα του Αιγαίου...

Να θυμάμαι πως
ακολουθώ τον ποταμό Νείλο,
περνάω πάνω από τα Εθνικά Πάρκα
Gambella και Omo, στα δεξιά μου θα δω
τη λίμνη Τουρκάνα και σύντομα το Όρος
Κιλιμάντζαρο στα αριστερά μου.
Μετά κατευθύνομαι για τις
ακτές της Μοζαμβίκης...

Έτοιμος για
αναχώρηση!

... και προσγειώνομαι
στα δάση της
Μαδαγασκάρης!

Μαδαγασκάρη!

Είμαστε
και οι 101 εδώ;
Ξεκινάμε καταμέτρηση!

Ποντικολεμούριος;
Σιφάκα του
Κοκελέρ;

Παρών!

Παρούσα!

Λεμούριος Ίντρι;

Και εδώ
προβλήματα;

Δεν έστειλαν
αντιπρόσωπο.

Έχουμε
αρκετό καιρό
να τους
δούμε.

Ανήσυχος
δείχνεις.

Σκέφτομαι πόσο
γρήγορα περνά ο χρόνος...
Θυμάσαι τις ιστορίες για το
Πουλί-Ελέφαντα που μας
έλεγαν παλιά;

Εξαφανίστηκε
γύρω στo 1600 από το
κυνήγι και την καταστροφή
των δασών...

Ναι!
Είχε ύψος 3 μέτρα και
έκανε το μεγαλύτερο
αβγό του κόσμου.

Αμ, οι γιγάντιες χελώνες… Τώρα ζουν μόνο στα
νησιά Γκαλαπάγκος και στο νησί Αλντάμπρα
στις Σεϋχέλλες.

Μπαμπά, σήμερα μας
μίλησαν για το Ντόντο.
Εσύ το γνώριζες;

Έτοιμοι
για αναχώρηση;

Αναρωτιέμαι
τι θα συναντήσουμε
φέτος.
Άραγε
θα έχει αρκετά
πουλιά;

Θα βρούμε
δροσερές και σκιερές
φωλιές;

Θα είναι
ήσυχα;

Ποιος ξέρει;

Μάθε περισσότερα
για τον Μαυροπετρίτη στο:
www.lifefalcoeleonorae.gr
www.ornithologiki.gr/falcoeleonorae

LIFE13 NAT/GR/000909

isbn: 978-960-6861-40-6

