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Στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων δόθηκε 
έμφαση σε βιωματικές δραστηριότητες που α-
ποσκοπούν στην άντληση ευχαρίστησης από 
την εφαρμογή τους. Μέσα από την αφήγηση, 
θεατρικά δρώμενα, αυτοσχεδιαστικούς δια-
λόγους, κατασκευές, τα παιδιά «δανείζουν» τη 
φωνή τους στον Μαυροπετρίτη ή μπορεί και 
το αντίθετο...  

Επιλέξαμε το τέλος της ιστορίας, η μία ε-
πιπλέον ιστορία που υπαγορεύει ο υπότιτ-
λος του υλικού, να αποδοθεί από τα παιδιά.  
Εμείς είμαστε εδώ για να την κάνουμε μα-
ζί πράξη! 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Φτερωτοί αγγελι-
οφόροι για το κλίμα» σχεδιάστηκε από το 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελ-
ληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος LIFE+ «Διαχειριστικές δρά-
σεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του 
Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) στην κλιματι-
κή αλλαγή», με σκοπό τη διάδοση του μηνύμα-
τος που μας φέρνουν τα πουλιά και την ανάλη-
ψη δράσης για την αντιμετώπιση της Κλιματι-
κής Αλλαγής. 

Ο Μαυροπετρίτης γίνεται ο αγγελιοφόρος των 
αλλαγών που επιφέρει η Κλιματική Αλλαγή για 
τη βιοποικιλότητα και τον άνθρωπο στη χώρα 
μας, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το 
γεράκι του Αιγαίου εξιστορεί τις περιπέτειές 
του μέσα από την ομώνυμη έκδοση κόμικ που 
συνοδεύει το εκπαιδευτικό υλικό. Οι 10 αυτο-
τελείς περιπέτειες του Μαυροπετρίτη αποτε-
λούν το βασικό ερέθισμα για την ενασχόληση 
με τις 10 επιμέρους ενότητες του εκπαιδευτι-
κού υλικού. Σε κάθε ενότητα επιχειρήσαμε να 
προσεγγίσουμε από μία πτυχή του ζητήματος 
της Κλιματικής Αλλαγής, αν και υπάρχουν πολ-
λά περιθώρια για περαιτέρω ενασχόληση και 
εμβάθυνση σε κάθε μία από αυτές.

Εδώ και εκατοντάδες χρόνια, τα πουλιά μας στέλνουν μηνύματα για την υγεία του 
φυσικού περιβάλλοντος. Μας προειδοποιούν με τη σιωπή και την απουσία τους αλ-
λά και μας προαγγέλλουν την άφιξη της άνοιξης και το πέρασμα στη νέα εποχή. Τι 
μήνυμα όμως μας φέρνουν σήμερα; 

Σε έναν πλανήτη όπου ζουν πάνω από 10.000 γνωστά είδη πουλιών είναι ίσως αδύνατον να αποδο-
θούν συμπεράσματα που να τα αφορούν στο σύνολό τους. Ανάμεσά τους όμως, υπάρχουν πολλά 
είδη ανά τις ηπείρους, τα οποία φαίνεται φαίνεται να αλλάζουν το εύρος εξάπλωσής τους και να 
μετατοπίζουν τις μετακινήσεις τους σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη και υψόμετρα για να απο-
φύγουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Στην Ευρώπη, είδη όπως ο Τρυποφράχτης (Troglodytes 
troglodytes) παρουσιάζουν αύξηση του πληθυσμού τους σε βόρειες περιοχές, όπου οι χειμώνες 
γίνονται όλο και πιο ήπιοι, αλλά έχουν μειωθεί σε μερικές νότιες χώρες, όπου τα καλοκαίρια γίνο-
νται όλο και πιο ζεστά και ξηρά. Οι αλλαγές στο καθεστώς παρουσίας των πουλιών σε διάφορες 
περιοχές του πλανήτη υποδεικνύουν την αλλαγή του κλίματος, η οποία επιφέρει αρνητικές συνέ-
πειες για πολλά από αυτά.

Συμπληρωματικά με το παρόν υλικό, 
περισσότερες πληροφορίες και 

δραστηριότητες για τον Μαυροπετρίτη 
είναι διαθέσιμες σε προηγούμενο 

εκπαιδευτικό υλικό της Ορνιθολογικής, 
με τίτλο «Ο Μαυροπετρίτης μας ταξιδεύει 

στο Αιγαίο» το οποίο είναι διαθέσιμο 
στον ιστότοπο:

www.ornithologiki.gr/falcoeleonorae/pe 

4



Επιμέρους στόχοι του εκπαιδευτικού υλι-
κού είναι οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση:

 • Να προσδιορίζουν τις επιπτώσεις της Κλι-
ματικής Αλλαγής στην παρουσία και τους 
πληθυσμούς των ειδών πουλιών, στο μετα-
ναστευτικό τους ταξίδι και στην οικολογική 
ισορροπία μεταξύ θηρευτή και θηράματος

 • Να διαπιστώσουν τους πολλούς και διαφο-
ρετικούς τρόπους με τους οποίους η Κλιμα-
τική Αλλαγή επηρεάζει τη βιοποικιλότητα 
και τον άνθρωπο

 • Να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά ενός νησιωτικού οικοσυστήματος και 
να αποκτήσουν αίσθημα προστασίας για το 
φυσικό περιβάλλον του τόπου τους

 • Να συνειδητοποιήσουν πως κάθε είδος 
έχει προσαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο 
ενδιαίτημα και πως εκεί αποδίδει καλύτερα 

 • Να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να 
προβληματιστούν σχετικά με την εξαφάνι-
ση των ειδών

 • Να διαπιστώσουν την παγκόσμια διάσταση 
της Κλιματικής Αλλαγής

 • Να κινητοποιηθούν για την προστασία ενός 
είδους που πάνω από το 80% του παγκό-
σμιου πληθυσμού του αναπαράγεται στη 
χώρα μας, στα νησιά του Αιγαίου

 • Να συμμετάσχουν σε δράσεις ενίσχυσης 
της βιοποικιλότητας, ανάδειξης των επι-
πτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και διά-
δοσης των μέτρων αντιμετώπισής της

Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων, σχεδόν 
στο σύνολό τους, επιτρέπει στα παιδιά να α-
ναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, επικοινω-
νίας, δημιουργικής φαντασίας και καλλιτεχνι-
κής έκφρασης, καθώς και αναζήτησης πληρο-
φοριών στο διαδίκτυο και σύνθεσης αυτών. 

Στα συνοδευτικά κείμενα κάθε δραστηρι-
ότητας αναφέρονται ξεχωριστά οι επιμέ-
ρους ειδικοί στόχοι, σε γνωστικό κυρίως 
περιεχόμενο.

Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να διαμορφώσουν τις κατάλλη-
λες συνθήκες για την ενασχόληση των παιδιών σε θέματα διατήρησης της βιοποι-
κιλότητας ως μέσο αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.
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Οι δραστηριότητες ακολουθούν την εξέλιξη του κόμικ, εισάγοντας σταδιακά τα παι-
διά στις θεματικές του εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό περιλαμβάνει 10 δραστηρι-
ότητες, όπου η κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μία από τις 10 ιστορίες του 
κόμικ. Κάθε δραστηριότητα πραγματεύεται μία συγκεκριμένη θεματική και περιέ-
χει μία σειρά από επιμέρους παιδαγωγικές δραστηριότητες. 

Το υλικό αφορά κυρίως σχολεία των νησιωτικών περιοχών, όπου παρατηρείται το είδος του Μαυ-
ροπετρίτη, προκειμένου τα παιδιά να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη και προ-
στασία του σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί όμως να προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να εφαρμοστεί 
και σε άλλες περιοχές, δίνοντας έμφαση στο μήνυμα που φέρνουν τα πουλιά για την Κλιματική Αλ-
λαγή. Οι δραστηριότητες του υλικού απευθύνονται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 9-15 ετών.

ΚΟμΙΚ 
«ΦΤΕΡωΤΟΙ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙμΑ» 

Το κόμικ αποτελείται από 10 αυτοτελείς ιστο-
ρίες. Η κάθε ιστορία διαβάζεται από τα παιδιά 
συνήθως πριν από την έναρξη της αντίστοιχης 
δραστηριότητας, ενώ σε ορισμένες περιπτώ-
σεις προηγείται της ανάγνωσης μία σύντομη 
δραστηριότητα ή συζήτηση. 

ΦΥΛΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε δραστηριότητα 
παρουσιάζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
προορίζεται για τον εμψυχωτή, ενώ στο δεύ-
τερο παρατίθενται σελίδες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά. 
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ΦΥΛΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕμψΥχωΤΗ 

Η κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει την περιγραφή της, όπου ο εμψυχωτής μπορεί να πληροφο-
ρηθεί για τη ροή της και τις επιμέρους παιδαγωγικές δραστηριότητες. Επίσης, ειδικά συνοδευτικά 
και επιγραμματικά κείμενα τον βοηθούν να κατατοπιστεί γρήγορα και να επιλέξει εκείνες τις δρα-
στηριότητες που ταιριάζουν στους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος. 
Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα εξής:

κάθε σκέλος της. Ο εμψυχωτής καλό είναι να 
συνυπολογίσει και την απαιτούμενη ώρα προ-
ετοιμασίας πριν από κάθε δραστηριότητα. Η 
διάρκεια δίνεται με τη μορφή εικονιδίων, ό-
που τα νούμερα μέσα στον κύκλο σηματοδο-
τούν τις ώρες, ενώ οι 3 τελείες συμβολίζουν τη 
δυνατότητα προέκτασης της δραστηριότητας.

Βασικοί στόχοι: Διατυπώνονται οι 
βασικοί στόχοι της δραστηριότη-
τας. Ο εμψυχωτής θα εντοπίσει, ε-

φαρμόζοντας τη δραστηριότητα, συμπληρω-
ματικούς στόχους, ενώ μπορεί να θέσει και δι-
κούς του προσαρμόζοντάς τη. 

με λίγα λόγια: Δίνεται σύντομη 
περιγραφή της δραστηριότητας.

Υλικά: Αναφέρονται τα απαραί-
τητα υλικά για την υλοποίηση της 
δραστηριότητας, όπως υλικά που 

χρησιμοποιούνται συνήθως σε μία τάξη, τα α-
παιτούμενα φύλλα δραστηριότητας καθώς και 
υποστηρικτικό υλικό από το CD του υλικού. 

Τόπος: Διευκρινίζεται αν η δραστη-
ριότητα υλοποιείται σε εξωτερικό 
(σχολική αυλή) ή σε εσωτερικό χώ-
ρο (τάξη). 

Ηλικία: Αναφέρεται αν η δραστη-
ριότητα απευθύνεται σε παιδιά η-
λικίας 9 ετών και άνω ή/και 11 ε-
τών και άνω.

Διάρκεια: Δίνεται εκτίμηση της α-
παιτούμενης χρονικής διάρκειας 
για την υλοποίηση της δραστηριό-
τητας. Η διάρκεια είναι ενδεικτική 
και εξαρτάται κάθε φορά από τον 

αριθμό των παιδιών, την ηλικία τους και την 
έμφαση που θέλει να δώσει ο εμψυχωτής σε 



ΦΥΛΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Τα φύλλα δραστηριότητας για τα παιδιά ακο-
λουθούν τα φύλλα δραστηριότητας για τον εμ-
ψυχωτή. Στα φύλλα αυτά, τα παιδιά θα βρουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δρα-
στηριότητα, κατασκευές με θέμα τα άγρια που-
λιά, κάρτες με σχέδια ή κείμενα για χρήση σε 
παιχνίδια κ.λπ. Ο εμψυχωτής μπορεί να παρά-
γει ασπρόμαυρα αντίγραφα, συνήθως ανά ο-
μάδα παιδιών και σπανιότερα ανά παιδί, ενώ 
σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που α-
παιτούνται έγχρωμα αντίγραφα, ο εμψυχω-
τής παραπέμπεται στο CD του υλικού (υποστη-
ρικτικό υλικό). 

ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙωΝ 

Στην αντίστοιχη ενότητα αυτού του τεύχους, ο εμψυχωτής θα βρει ενημερωτικά κείμενα προ-
κειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με τις θεματικές του τρέχοντος υλικού. Σε αυτά 
θα μπορεί να ανατρέχει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε δραστηριότητας σε γνωστικό επίπεδο 
και τους στόχους που θέτει κάθε φορά. Συνολικά, διαμορφώθηκαν 3 ενότητες που αφορούν: 
Α) στην Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη βιοποικιλότητα και τα πουλιά, Β) στα μέτρα 
αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής και Γ) στα βασικά χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή  
του κόμικ. 

CD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Το CD «Φτερωτοί αγγελιοφόροι για το κλί-
μα» περιλαμβάνει: 

 • Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού  
(Δραστηριότητες, οδηγός για τον εκπαι-
δευτικό, κόμικ)

 • Υποστηρικτικό υλικό: 
Ενημερωτικές παρουσιάσεις  
(για τις Δραστηριότητες 1, 3, 4 και 6) 
Έγχρωμα φύλλα εργασίας  
(για τις Δραστηριότητες 3 και 6)

 • Συμπληρωματικό υλικό για ελεύθερη 
χρήση από τον εμψυχωτή  
(παραμύθι «Θα πάω να ζήσω αλλού») 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑμμΑΤΟΣ 

Το υλικό έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να θέσει 
μακροπρόθεσμους στόχους.

Οι δραστηριότητες στο σύνολό τους έχουν μεγάλη διάρκεια, ενώ συμπληρωματικά μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί προηγούμενο εκπαιδευτικό υλικό για τον Μαυροπετρίτη. Η εισαγωγική χρήση του υλι-
κού «Ο μαυροπετρίτης μας ταξιδεύει στο Αιγαίο» δίνει τη δυνατότητα επέκτασης  της διάρκει-
ας του Προγράμματος και της γνωριμίας των παιδιών με το είδος, δίνοντας στη συνεχεία έμφαση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει από την Κλιματική Αλλαγή.
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ΕΦΑΡμΟΓΗ μΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα για ελεύθερη επιλογή από το σύνολο των δραστηριο-
τήτων με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε ομάδας και το παιδαγωγικό πλαίσιο στο ο-
ποίο γίνεται η εφαρμογή του υλικού. 



Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική, 
μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη μελέτη και προ-
στασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην 
Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται με σκοπό να διασφαλίσει 

ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. Το έργο της 
περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δράσεων: από την προστασία και τη μελέτη, ως την ε-
νημέρωση, την εκπαίδευση, αλλά και τις παρεμβάσεις για κρίσιμα θέματα του φυ-
σικού περιβάλλοντος. 

Η Ορνιθολογική είναι εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομο-
σπονδίας για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους. Άλλωστε, τα προβλήματα των 
πουλιών δεν γνωρίζουν σύνορα... Υποστηρικτές της Ορνιθολογικής μπορούν να γίνουν όλοι όσοι 
ενδιαφέρονται για τα πουλιά και τους βιοτόπους τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ειδική γνώση 
στα θέματα αυτά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΗΣ ΟΡΝΙθΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έκανε τα 
πρώτα της βήματα στον χώρο της Περιβαλ-
λοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης, 
μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της το 
1982, με την υποστήριξη της τότε Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Ε.Ο.Κ. Έπειτα από πολλές 
δράσεις για την προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και την ενημέρωση δεκάδων χι-
λιάδων παιδιών, συνεχίζουμε την προσπάθειά 
μας με αμείωτη όρεξη, θέτοντας υψηλότερους 
στόχους και ελπίζοντας ότι συμβάλλουμε έ-
στω και λίγο στη διαμόρφωση ενός καλύτε-
ρου κόσμου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σκοπός των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης της Ορνιθολογικής είναι να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για 
την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των 
παιδιών σχετικά με την προστασία των άγρι-
ων πουλιών αλλά και γενικότερα με θέματα 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Οι 
δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να προά-
γουν συνειδητοποίηση, γνώσεις, στάσεις, δε-
ξιότητες, ικανότητες και συμμετοχή.
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ΠΡΟΓΡΑμμΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δραστηριότητες σε αστική περιοχή για τη 
γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με το 
φυσικό περιβάλλον (Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» - Ίλιον 
Αττικής).

Ετήσια προγράμματα για την ανάπτυξη δρα-
στηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς («Τα-
ξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς 
υγρότοπους», «Φτερωτοί ταξιδιώτες: Το μετα-
ναστευτικό ταξίδι των πουλιών στα Ιόνια νη-
σιά», «Ένα πάρκο για τα πουλιά και τους ανθρώ-
πους», «Φτερωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα»).

Δραστηριότητες σε περιοχές που προστα-
τεύονται για τον φυσικό τους πλούτο, όπου 
εφαρμόζεται Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης σε καθημερινή βάση (Υγρότοπος 
Βραυρώνας - Μαρκόπουλο Αττικής).

Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς: 
«Πουλιά των κήπων και πάρκων», «Ταξιδεύοντας με τον Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκόρακα στις 
ελληνικές θάλασσες», «Ο Μαυροπετρίτης μας ταξιδεύει στο Αιγαίο», «Ταξιδεύοντας με το Κιρκινέ-
ζι στους οικισμούς της Θεσσαλίας», «Γνωριμία με το Φυσικό Περιβάλλον του Πάρνωνα», «Εξόρ-
μηση στη φύση του Ταΰγετου», σειρά πακέτων «Γνωριμία με τη φύση των προστατευόμενων πε-
ριοχών» (Λίμνες Κορώνεια-Βόλβη, Υγρότοποι Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, 
Χελμός - Βουραϊκός, Λίμνη Κερκίνη, Υγρότοπος Άγρα - Βρυτών - Νησίου, Κάρπαθος - Σαρία, Εθνι-
κός Δρυμός Αίνου, Σκύρος, Άνδρος).  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
για τα Προγράμματα και το Υλικό 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 
Ορνιθολογικής στην ιστοσελίδα μας:

www.ornithologiki.gr/pe
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Το Πρόγραμμα LIFE+ «Διαχειριστικές 
δράσεις για τη διευκόλυνση της προ-
σαρμογής του είδους Falco eleonorae* 
στην κλιματική αλλαγή» αποσκοπεί 
στη διευκόλυνση της προσαρμογής του 
Μαυροπετρίτη στις επιπτώσεις της Κλι-
ματικής Αλλαγής μέσα από μια σειρά 
δράσεων σε 6 περιοχές. 

Συγκεκριμένα, στα Αντικύθηρα και τις γύρω 
νησίδες, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, τις 
γύρω νησίδες και τις νήσους Διονυσάδες στην 
Κρήτη, στην Τήλο και τις γύρω νησίδες, στις Μι-
κρές Κυκλάδες, στη Σκύρο και τις γύρω νησί-
δες, στις νησίδες της Λήμνου, στην Κάρπαθο 
και το νησί της Σαρίας, καθώς και στις νησίδες 
του Καρπάθιου Πελάγους. 

Οι περιοχές αυτές φιλοξενούν περίπου το 
30% του συνολικού αναπαραγωγικού πληθυ-
σμού του είδους στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, 
οι δράσεις του Προγράμματος εκτιμάται ότι 
θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατάστα-
ση διατήρησης και στο καθεστώς προστασίας 
του Μαυροπετρίτη στη χώρα μας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Τμήμα Βιο-
λογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ελ-
ληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η εται-
ρεία περιβαλλοντικών συμβούλων Nature 
Conservation Consultants, συνεργάζονται 
για: 

 • Να μάθουμε περισσότερα για το είδος και 
τις περιοχές όπου φωλιάζει

 • Να διαδώσουν το μήνυμα για την προστα-
σία του Μαυροπετρίτη από τις επιπτώσεις 
της Κλιματικής Αλλαγής

 • Να βελτιώσουν την αναπαραγωγική επιτυ-
χία του είδους

 • Να αυξήσουν τις διαθέσιμες θέσεις φωλιά-
σματος και τη διαθεσιμότητα τροφής για το 
είδος

LIFE13  NAT/GR/000909

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στον 
ιστότοπο του Προγράμματος:

www.lifefalcoeleonorae.gr 





τουλάχιστον 5% σε σχέση με τα επίπεδα του 
1990». Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι το πρώ-
το διεθνές νομικά δεσμευτικό έγγραφο που 
χρησιμοποιεί μηχανισμούς της αγοράς για την 
επίλυση παγκόσμιων περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων και που θέτει σαφείς στόχους στις 
εμπλεκόμενες χώρες.

Η Διεθνής Διάσκεψη το 2000 στη χάγη της 
Ολλανδίας, ευελπιστούσε να οδηγήσει την 
παγκόσμια κοινότητα σε ένα επόμενο βή-
μα προς τον στόχο της μείωσης των εκπο-
μπών αερίων που ευθύνονται για την έντα-
ση του φαινομένου του θερμοκηπίου, χω-
ρίς όμως τελικά να επιτυγχάνει τον στόχο 
της. Το Πρωτόκολλο του Κιότο δέχεται ένα ι-
σχυρό πλήγμα καθώς οι  Η.Π.Α., η Ιαπωνία, ο 
Καναδάς και η Αυστραλία έδωσαν τέλος στις 
συζητήσεις που αφορούσαν στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Από την 
πλευρά των Η.Π.Α., το κύριο επιχείρημα ενά-
ντια στο Πρωτόκολλο ήταν ότι η υιοθέτησή 
του θα πλήξει την αμερικανική οικονομία. Η 
Ρωσία αμφιταλαντεύεται και η συνδιάσκεψη 
οδηγείται σε αδιέξοδο. Η Ε.Ε. εμμένει στις θέ-
σεις της και πιστή στο όραμα μιας παγκόσμιας 
συμφωνίας για την εύρεση λύσης σε αυτό το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα, αποφασίζει να συ-
νεχίσει τις συζητήσεις.

ΔΙΕθΝΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕψΕΙΣ

Το 1972, στη Στοκχόλμη, έγινε το πρώτο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για το πε-
ριβάλλον. Ήταν η πρώτη φορά που σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο συζητήθηκε η 
-άγνωστη σε πολλούς μέχρι τότε- Κλιματική Αλλαγή. 

Στη Διάσκεψη αυτή, αποφασίστηκε η έναρξη του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ το ο-
ποίο μετέπειτα, το 1988, ίδρυσε τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC). Ο 
ρόλος του IPCC είναι να παρακολουθεί τα επιστημονικά ευρήματα που συνδέονται με την Κλιμα-
τική Αλλαγή, ενώ έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς.

μετά από είκοσι χρόνια, το 1992, και αφού 
είχαν μεσολαβήσει κάποιες, μικρής ισχύος, 
αναφορές στην Κλιματική Αλλαγή, η Διε-
θνής Διάσκεψη του Ρίο Ντε Τζανέιρο ανα-
λαμβάνει να αναδείξει την Κλιματική Αλλα-
γή ως ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλη-
μα. Στο Ρίο αναγνωρίστηκε ότι «[...] πρέπει να 
σταθεροποιηθεί η συγκέντρωση των αερίων 
του φαινομένου του θερμοκηπίου στην ατμό-
σφαιρα σε ένα επίπεδο που δεν θα επηρεάζει 
το κλίμα». Αυτή η αναφορά δεν έθετε αρκετά 
σαφείς στόχους, όπως επίσης δεν υπήρχε και 
καμία νομική δέσμευση των χωρών οι οποίες 
συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη για την εφαρ-
μογή συγκεκριμένων μέτρων. Ο δρόμος όμως 
για την ανάληψη δράσης από την παγκόσμια 
κοινότητα, είχε ανοίξει.

Η επόμενη Διεθνής Διάσκεψη έγινε το 1997 
στο Κιότο της Ιαπωνίας, η οποία έως και σή-
μερα αποτελεί τον θεμέλιο λίθο πάνω στον 
οποίο στηρίζεται η παγκόσμια στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλα-
γής. Εκεί, περισσότερες από 150 χώρες συμ-
μετείχαν στην κατάρτιση του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο το οποίο όριζε ότι «[...] οι ανεπτυγ-
μένες χώρες θα πρέπει να μειώσουν τις εκπο-
μπές των έξι βασικότερων αερίων που εντεί-
νουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατά 
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Το 2002, στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη στη Βόννη της Γερμανίας, οι Υπουργοί Περιβάλλο-
ντος 185 χωρών κατόρθωσαν να επιτύχουν συμβιβαστική συμφωνία για τη διάσωση του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Η συμφωνία ρύθμιζε οριστικά το θέμα των κυρώσεων για τις χώρες που δεν συμμορφώνονταν με 
τις ποσοστώσεις εκπομπής των αερίων. Κύριος στόχος της πρότασης ήταν να παροτρύνει την Ια-
πωνία να αποδεχτεί το Πρωτόκολλο και να εξασφαλίσει έναν ακόμα σύμμαχο από τις χώρες που 
κυρίως ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με την υπογραφή της Ιαπωνίας, η συν-
θήκη του Κιότο έκανε ένα μεγάλο βήμα προς την τελική επικύρωσή της. Τον Νοέμβριο του 2004, 
η Ρωσική Κυβέρνηση επικυρώνει το Πρωτόκολλο του Κιότο και εκπληρώνονται οι όροι της αρχι-
κής συμφωνίας.

Στις 16 Φεβρουαρίου του 2005, το Πρωτόκολλο του Κιότο αποκτά διεθνή δεσμευ-
τική ισχύ. Η μεγάλη σημασία της επικύρωσής του έγκειται στο γεγονός ότι αυτό 
περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους. Το βάρος πέφτει κυρίως στις βιομηχανικές 
χώρες, οι οποίες θα πρέπει να μειώσουν υποχρεωτικά τους έξι βασικούς ρύπους που 
ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα 
κατά 5,2% ως το 2012, πάντα σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Όσες χώρες δεν μπο-
ρέσουν να πραγματοποιήσουν τους στόχους του Πρωτοκόλλου, έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετάσχουν σ’ ένα ιδιότυπο «χρηματιστήριο ρύπων». Αντί να μειώσουν τις δικές 
τους εκπομπές, μπορούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα για τη μείωση των εκ-
πομπών σε αναπτυσσόμενες χώρες ή εάν έχουν ξεπεράσει το όριο να «πουλήσουν» 
το επιπλέον δικαίωμα ρύπανσης σε άλλη χώρα, σε μια ιδιότυπη «αγορά ρύπων». Οι 
Η.Π.Α. εξακολουθούν να απέχουν από το Πρωτόκολλο.

Η δεύτερη περίοδος δεσμεύσεων του Πρω-
τοκόλλου του Κιότο άρχισε την 1η Ιανουα-
ρίου του 2013 και λήγει το 2020. Συμμετέ-
χουν 38 ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ των 
οποίων η Ε.Ε. και τα 28 κράτη μέλη της. Η 
δεύτερη αυτή περίοδος καλύπτεται από την 
τροποποίηση της Ντόχα, με την οποία οι συμ-
μετέχουσες χώρες δεσμεύτηκαν να μειώσουν 
τις εκπομπές τους σε επίπεδο που θα είναι του-
λάχιστον κατά 18% χαμηλότερο από εκείνο 
του 1990. Η Ε.Ε. δεσμεύτηκε να μειώσει στο 
διάστημα αυτό τις εκπομπές της σε επίπεδο 
που θα είναι κατά 20% χαμηλότερο από εκεί-
νο του 1990.

Στις 12 Δεκεμβρίου του 2015 υπογράφεται 
η νέα παγκόσμια συμφωνία για την Κλιματική 
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Αλλαγή στη Διάσκεψη του Παρισιού. Η συμ-
φωνία περιλαμβάνει σχέδιο δράσης για τον 
περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη 
«αρκετά κάτω από 2°C».



ΤΟ μΗΝΥμΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ  
ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙμΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 

Η Κλιματική Αλλαγή έχει πολύπλευρη επί-
δραση στη βιοποικιλότητα, σχεδόν πάντα 
αρνητική για τα είδη. Επηρεάζει τη συμπερι-
φορά, το εύρος κατανομής και τη δυναμική 
των πληθυσμών, ενώ επηρεάζει τα οικοσυ-
στήματα με διαρκώς επιταχυνόμενους ρυθ-
μούς. Η αλλαγή των περιβαλλοντικών θερμο-
κρασιών, της ποσότητας των κατακρημνισμά-
των (βροχή, χιόνι κ.λπ.), της σχετικής υγρασίας 
της ατμόσφαιρας και τα ολοένα και πιο συχνά 
ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι χαρακτηριστι-
κά στοιχεία της Κλιματικής Αλλαγής τα οποία 
επηρεάζουν άμεσα τη βιοποικιλότητα.

Τα ενδιαιτήματα των πουλιών αναμένεται να επηρεαστούν έντονα από φαινόμενα όπως η ά-
νοδος της στάθμης της θάλασσας, οι μεγάλες πυρκαγιές, η αλλαγή της χλωρίδας και η αλλαγή των 
χρήσεων γης. Για παράδειγμα, οι παράκτιοι υγρότοποι της Μεσογείου, οι οποίοι είναι κρίσιμης ση-
μασίας για τη μετανάστευση των πουλιών, θα έχουν υποστεί μεγάλες αλλαγές έως το 2080, οπό-
τε και αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας από 1,5˚C έως 4,2˚C. 
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Τα πουλιά, όντας πολύ ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες, αποτελούν έναν από τους 
καλύτερους δείκτες για την παρακολούθηση των αλλαγών που αναμένεται να συμ-
βούν στο μέλλον. Η Κλιματική Αλλαγή έχει ήδη διακριτές επιπτώσεις στους πληθυσμούς 
των πουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για πολλά είδη οι επιπτώσεις αυτές είναι αρνητικές και 
απειλούν τους πληθυσμούς τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη της Ε-
πίδρασης της Κλιματικής Αλλαγής (Climate Impact Index), περισσότερα από τα 2/3 των ει-
δών πουλιών επηρεάζονται αρνητικά από την Κλιματική Αλλαγή. 



ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙμΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ 

Οι αλλαγές στη φαινολογία των πουλιών, δηλαδή στην περιγραφή των συνηθειών τους σε 
σχέση με τον χρόνο, είναι ο ευκολότερος τρόπος για να διαπιστωθεί η επίδραση της κλιματι-
κής αλλαγής σε αυτά. Υπάρχουν ήδη παραδείγματα ειδών πουλιών τα οποία είτε φτάνουν στους 
τόπους αναπαραγωγής τους αρκετές ημέρες νωρίτερα, είτε γεννούν νωρίτερα απ’ ότι συνήθιζαν. 
Στην Ευρώπη, υπάρχουν παραδείγματα ειδών πουλιών τα οποία ενώ στο παρελθόν ήταν κατά κα-
νόνα μεταναστευτικά, τώρα επιλέγουν να διαχειμάσουν στους τόπους αναπαραγωγής και όχι να 
μεταναστεύσουν.

Αυτές οι αλλαγές των διαφόρων σταδίων 
του ετήσιου κύκλου τους, μπορούν να ο-
δηγήσουν σε απώλεια του συγχρονισμού 
με τους αντίστοιχους κύκλους των υπόλοι-
πων έμβιων οργανισμών από τους οποίους 
εξαρτώνται (π.χ. φυτά και έντομα). Για παρά-
δειγμα, στον κόλπο του Χάντσον στον Καναδά, 
τα κουνούπια αποκτούν τη μέγιστη πληθυσμι-
ακή τους πυκνότητα νωρίτερα την άνοιξη σε 
σχέση με το παρελθόν, κάτι το οποίο θεωρεί-
ται ότι οφείλεται στην Κλιματική Αλλαγή. Τα 
θαλασσοπούλια που αναπαράγονται εκεί δεν 
έχουν προλάβει να προσαρμοστούν ώστε να 
ανταπεξέλθουν στην αλλαγή αυτή, με αποτέ-
λεσμα να έχουν μειωμένη αναπαραγωγική ε-
πιτυχία και αυξημένη θνησιμότητα ενήλικων 
ατόμων (Gaston et al, 2002).

Η αλλαγή και η μετατόπιση των κλιματικών 
ζωνών είναι άλλος ένας παράγοντας ο ό-
ποιος θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προ-
βλήματα στην άγρια ζωή του πλανήτη. Πολ-
λά είδη έχουν αρχίσει να μετατοπίζουν το εύ-
ρος της κατανομής του πληθυσμού τους προ-
κειμένου να ανταπεξέλθουν στα νέα κλιματικά 
δεδομένα. Κάποια είδη πουλιών μετακινούνται 
σε βορειότερα πλάτη ή σε μεγαλύτερα υψόμε-
τρα, προκειμένου να αποφύγουν τις συνεχώς 
αυξανόμενες θερμοκρασίες. Στο μέλλον, η έ-
κταση των αλλαγών αυτών αναμένεται να εί-
ναι σε τέτοιο βαθμό που κάποια είδη θα μετα-
τοπίσουν τη ζώνη εξάπλωσής τους για πάνω 
από 1.000 χλμ. Πιο συχνές όμως από τις διευ-
ρύνσεις θα είναι οι συμπτύξεις των ορίων ε-
ξάπλωσης των πληθυσμών. Αυτό, θα οδηγή-
σει τα είδη τα οποία έχουν τις μικρότερες δυ-
νατότητες προσαρμογής (τα πιο εξειδικευμένα 
ή αυτά με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις) σε εξα-
φάνιση (Walther at al, 2002).

Η αλλαγή του κλίματος θα οδηγήσει στον 
περιορισμό των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων 
ή και στην οριστική απώλεια κάποιων άλ-
λων. Αυτό θα αναγκάσει πολλά είδη να μετα-
κινηθούν σε νέες περιοχές. Η εύρεση νέων τό-
πων για τα πουλιά δεν είναι πάντα εύκολη, κα-
θώς τα κατάλληλα ενδιαιτήματα μπορεί να α-
πέχουν μεταξύ τους, να είναι κατειλημμένα ή 
να υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός στις κατάλ-
ληλες γι’ αυτά περιοχές. Ειδικά όσον αφορά 
τα είδη τα οποία έχουν νησιωτική ή ορεινή κα-
τανομή, η μετακίνησή τους σε άλλες περιοχές 
είναι σχεδόν αδύνατη, οπότε θα υπόκεινται α-
ναγκαστικά σε συρρίκνωση του ζωτικού τους 
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χώρου. Τέλος, πολλά είδη παρουσιάζουν τους 
μεγαλύτερους πληθυσμούς τους σε προστα-
τευόμενες περιοχές οι οποίες μετά από κάποια 
χρόνια ενδεχομένως να μην μπορούν να υπο-
στηρίξουν τις ανάγκες τους. Τα είδη τότε πιθα-
νώς να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές, οι ο-
ποίες να στερούνται καθεστώτος προστασίας. 

Ακόμη κι αν μετακινηθούν, τα πουλιά κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν κι άλλες έμμε-
σες πιέσεις στις νέες περιοχές. Πιθανώς να 
πρέπει να ανακαλύψουν νέες πηγές τροφής, να 
χρειαστεί να βρουν νέες μεθόδους και στρα-
τηγικές για να εξασφαλίσουν την τροφή τους, 
ενώ θα έρθουν σε ανταγωνισμό με άλλα είδη 
και θα εκτεθούν σε νέους εχθρούς και ασθέ-
νειες. Μέχρι να σταθεροποιηθεί αυτό το σύ-
στημα και να δημιουργηθούν εκ νέου οι οικο-
λογικές ισορροπίες, λίγα θα είναι τα είδη που 
θα καταφέρουν να προσαρμοστούν. Αλλά και 
μετά από την αρχική φάση προσαρμογής, μπο-
ρεί όλα να καταρριφθούν και να αλλάξουν ξα-
νά, καθώς η Κλιματική Αλλαγή είναι ένα φαι-
νόμενο δυναμικό που συνεχώς εξελίσσεται. 
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μεγάλη επίδραση στους πληθυσμούς των 
πουλιών θα έχει η αύξηση των φαινομένων 
ακραίας ξηρασίας, καθώς «[…] κάθε αλλα-
γή που θα προκαλέσει αύξηση της συχνότη-
τας εμφάνισης περιόδων ξηρασίας στον πλα-
νήτη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή μείωση 
της αναπαραγωγικής επιτυχίας των πουλιών» 
(Bolger et al., 2005). Στην Καλιφόρνια, κατά τη 
διάρκεια μιας πολύ ξηρής χρονιάς (2002), τέσ-
σερα είδη πουλιών παρουσίασαν μείωση της 
αναπαραγωγικής τους επιτυχίας έως και 97%. 

Η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομέ-
νων που σχετίζονται με το φαινόμενο ελ Νί-
νιο, έχουν οδηγήσει σε υποδιπλασιασμό του 
πληθυσμού των Πιγκουΐνων στα νησιά Γκαλά-
παγκος από το 1970. Πολλά θαλασσοπούλια έ-
χουν μειωθεί δραματικά, καθώς η τροφή τους 
έχει υποστεί έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις 
(ρύπανση και υπεραλίευση). Η επιπρόσθετη πί-
εση από την Κλιματική Αλλαγή αυξάνει τις πι-
θανότητες να οδηγηθούν σε εξαφάνιση. 

Για πολλά είδη πουλιών, η έλλειψη τροφής θα αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα στην 
αναπαραγωγική τους επιτυχία αλλά και επιβίωση. Οι υψηλές ανοιξιάτικες θερμοκρασίες 
σε κάποιες περιοχές, οδηγούν κάποια είδη πουλιών να γεννούν νωρίτερα απ’ ότι συνήθιζαν. 
Το ίδιο ισχύει όμως και για τα φυτά και τα έντομα. Οι οργανισμοί αυτοί δεν παρουσιάζουν πια 
το ίδιο επίπεδο συγχρονισμού, με αποτέλεσμα η κορύφωση της βλαστητικής περιόδου και 
της πληθυσμιακής έκρηξης των εντόμων να προηγείται συχνά της εκκόλαψης των νεοσσών.



Η σημαντικότερη αλλαγή που ήδη παρατη-
ρείται στη μετανάστευση των πουλιών, εί-
ναι η μεταβολή των ημερομηνιών των τα-
ξιδιών τους. Αυτό το γεγονός ενέχει πολλα-
πλούς κινδύνους, πέρα από αυτόν της άφιξης 
σε έναν τόπο αναπαραγωγής ή διαχείμασης 
τη λάθος εποχή. Πολλά μεταναστευτικά που-
λιά σταματούν καθ’ οδόν για να ξεκουραστούν 
και να αναπληρώσουν τα αποθέματα ενέργει-
ας που έχασαν από τη συνεχή πτήση. Συνήθως 
οι στάσεις αυτές γίνονται αμέσως πριν ή μετά 
από μεγάλα φυσικά εμπόδια, όπως οι έρημοι 
και οι θάλασσες. Στις περιοχές αυτές τα που-
λιά ψάχνουν για υγρότοπους, δάση και αγρο-
τικές περιοχές όπου θα καλύψουν τις ανάγκες 
τους. Με την Κλιματική Αλλαγή αυτές οι περι-
οχές αναμένεται να λιγοστέψουν και κάποιες 
ακόμα και να χαθούν. Επίσης, κάποιες δεν θα 
είναι κατάλληλες για να φιλοξενήσουν μεγά-
λους αριθμούς πουλιών σε ημερομηνίες τελεί-
ως διαφορετικές απ’ ότι στο παρελθόν. Για πα-
ράδειγμα, κάποιοι υγρότοποι μπορεί να μην έ-
χουν αρκετό νερό ή κάποια χωράφια να μην 
έχουν καρποφορήσει. 

19

Τέλος, η αλλαγή των μεταναστευτικών προ-
τύπων των πουλιών, θα επιφέρει, έμμεσα, 
ποικίλες αλλαγές στα ενδιαιτήματα που 
αυτά χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, τα τε-
λευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Γερανοί 
(Grus grus) δεν μεταναστεύουν αλλά ξεχειμω-
νιάζουν στη Γερμανία, όπου τρέφονται σε καλ-
λιέργειες σιτηρών, προκαλώντας ζημιές στην 
πρωτογενή παραγωγή. Το ίδιο ισχύει για τις 
χήνες στην Ολλανδία, οι οποίες δεν μετανα-
στεύουν πια νοτιότερα αλλά παραμένουν στις 
ακτές του Ατλαντικού όλο τον χειμώνα, ασκώ-
ντας μεγάλη πίεση στα ενδιαιτήματα, τα οποία 
δεν μπορούν να υποστηρίξουν τόσο μεγάλους 
αριθμούς για τόσο μεγάλη χρονική περίοδο. 
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ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ μΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗ 

Ο μαυροπετρίτης, ως κορυφαίος θηρευτής στην τροφική πυραμίδα, επηρεάζεται από όλες 
τις αλλαγές που συμβαίνουν στα χαμηλότερα τροφικά επίπεδα. Καθώς μάλιστα η τροφική 
του εξειδίκευση είναι πολύ συγκεκριμένη, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα είδη τα ο-
ποία θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Συγκεκριμένα: 

χειμώνας στη μαδαγασκάρη: 
Ο Μαυροπετρίτης τον χειμώνα τρέφεται με 
μεγάλα και μικρά έντομα που πιάνει σε πτήση. 
Τα έντομα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
την ύπαρξη χλωρής βλάστησης και υγρασίας 
για να τραφούν και να σχηματίσουν μεγάλους 
πληθυσμούς. Ειδικά τα μεγάλα σκαθάρια, οι α-
κρίδες και οι λιβελούλες που συχνά βλέπουμε 
να κυνηγά ο Μαυροπετρίτης, θα μειωθούν σε 
μεγάλο βαθμό αν σημειωθούν παρατεταμέ-
νες περίοδοι ξηρασίας και καταστροφή των 
δικών τους ενδιαιτημάτων. Ειδικά στη Μαδα-
γασκάρη όπου διαχειμάζει ο Μαυροπετρίτης, 
οι καλλιέργειες και τα τροπικά δάση θα αντιμε-
τωπίσουν σοβαρά προβλήματα από την ξηρα-
σία και επιπρόσθετα, τα αυξημένα περιστατι-
κά ακραίων καιρικών φαινομένων (κυκλώνες, 
πλημμύρες, ξηρασία) θα αυξήσουν τις απειλές 
για όλα τα είδη.

Από τη σκοπιά των ανθρωπογενών επιδρά-
σεων, η αυξημένη επισιτιστική κρίση την οποία 
θα επιφέρει η Κλιματική Αλλαγή, θα οδηγή-
σει σε αλλαγή χρήσεων γης για να καλυφθούν 
οι ανάγκες των ανθρώπων (εκχερσώσεις δα-
σών, αποξήρανση υγροτόπων) και σε αλλαγή 
των γεωργικών πρακτικών (εντατικοποίηση 
των καλλιεργειών και αύξηση της χρήσης φυ-
τοπροστατευτικών σκευασμάτων).

Εμπόδια στο ταξίδι: 
Κατά τη μετανάστευση, ο Μαυροπετρίτης 
σταθμεύει σε περιοχές με αραιά δένδρα και 
ποώδη βλάστηση, όπως το Σάχελ νότια από τη 
Σαχάρα και οι αφρικανικές σαβάνες. Εκεί κυ-
νηγά έντομα για να αναπληρώσει την ενέργεια 
που έχασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν οι 
ζώνες αυτές χαθούν ή μετατοπιστούν κάποιες 
εκατοντάδες χιλιόμετρα, τα αποτελέσματα θα 
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είναι δυσμενή για την επιβίωση των γερακιών. 
Η έρημος Σαχάρα είναι πιθανό να επεκταθεί, 
αποτελώντας ακόμα μεγαλύτερο εμπόδιο για 
τα μεταναστευτικά πουλιά, πολλά από τα ο-
ποία δεν θα είναι σε θέση να τα καταφέρουν. 
Το ίδιο βέβαια θα ισχύει για όλες τις περιοχές 
όπου σταματά ο Μαυροπετρίτης οι οποίες ε-
κτός από χορτολιβαδικές εκτάσεις μπορεί να 
είναι υγρότοποι, ή ορεινά δάση. Επιπρόσθετα, 
θα έχει να αντιμετωπίσει συχνότερα ακραία 
καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι τυφώνες και 
οι αμμοθύελλες.

Προβλήματα στο Αιγαίο: 
Όταν φτάνει ο Μαυροπετρίτης στις περιοχές 
φωλιάσματος στο Αιγαίο, είναι ήδη μέσα Α-
πριλίου. Η άνοιξη στην Ελλάδα είναι η κατ’ ε-
ξοχήν εποχή της αφθονίας τόσο για την άγρια 
φύση όσο και για τις καλλιέργειες. Μετά από 
μια σύντομη επίσκεψη στους τόπους αναπα-
ραγωγής, τα γεράκια διασπείρονται στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα με σκοπό να εκμεταλλευτούν 
αυτήν την αφθονία που θα τους δώσει τη δυ-
νατότητα να τραφούν με έντομα, αναπληρώ-
νοντας την ενέργεια που έχασαν κατά το τα-
ξίδι. Σε ένα υποθετικό σενάριο, αν μετά από 
κάποια χρόνια το κλίμα του Απριλίου και του 
Μαΐου, μοιάζει με αυτό του Ιουνίου και του Ι-
ουλίου σήμερα, ο Μαυροπετρίτης θα έχει σο-
βαρό πρόβλημα συγχρονισμού της άφιξής του 
με τη διαθεσιμότητα τροφής. Θα αναγκαζόταν 
ίσως να ξεκινήσει νωρίτερα από τη Μαδαγα-
σκάρη αλλά αυτό θα σήμαινε πως θα έπρεπε 
να αντιμετωπίσει σαφώς πιο αντίξοες συνθή-
κες στο ταξίδι του αλλά και να μείνει δύο μή-
νες παραπάνω στην Ελλάδα. Δύο μήνες που 
πιθανότατα θα ήταν ζεστοί, ξηροί και φτωχοί 
σε τροφικούς πόρους.

Κατά την αναπαραγωγική περίοδο (Αύγου-
στος - Οκτώβριος), ο Μαυροπετρίτης θα κλη-
θεί να γεννήσει υπό πολύ πιο δύσκολες και-
ρικές συνθήκες και να κλωσήσει τα αβγά του 
κατά τη διάρκεια ενός πολύ ζεστού, ξηρού Αυ-
γούστου με αβέβαια αποτελέσματα. Εάν κα-
ταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία, θα 
πρέπει να εξασφαλίσει τροφή για τους νεοσ-

σούς του, δηλαδή μεταναστευτικά μικρόπου-
λα τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και θα 
βοηθήσουν τους νεαρούς Μαυροπετρίτες να 
μεγαλώσουν γρήγορα. Τα μικρόπουλα όμως 
θα είναι πολύ λιγότερα. Σε αυτό θα έχει παί-
ξει ρόλο η μείωση των πληθυσμών τους (για 
τη μεγάλη πλειονότητα), η αλλαγή των μετα-
ναστευτικών τους συνηθειών και η αυξημέ-
νη θνησιμότητα κατά τη μετανάστευση. Το α-
ποτέλεσμα δεν θα είναι άλλο από την έλλει-
ψη τροφής ικανής να εγγυηθεί τη διατήρηση 
του ποσοστού αναπαραγωγικής επιτυχίας του 
Μαυροπετρίτη στα σημερινά επίπεδα. Μία επι-
πλέον πρόκληση για το είδος είναι η αναμενό-
μενη μείωση των μελτεμιών, τα οποία κατ’ ε-
ξοχήν εκμεταλλεύεται ο Μαυροπετρίτης για να 
εφαρμόσει τις κυνηγετικές του τακτικές.

Συνεπώς, το είδος καλείται να 
προσαρμοστεί στις νέες συνθή-
κες με αβέβαιο όμως μέλλον. Ο 
Μαυροπετρίτης δεν μπορεί να φω-
λιάσει στο δάσος, ούτε να κυνηγά 
πουλιά εκτός μεταναστευτικών πε-
ρασμάτων. Είναι ένα απόλυτα εξει-
δικευμένο είδος το οποίο έχει εξε-
λιχθεί για να δρα και να διατηρεί τις 
ισορροπίες μέσα σε συγκεκριμένα 
πλαίσια. Αν αυτά τα πλαίσια διατα-
ραχθούν σοβαρά, το είδος δεν θα 
μπορέσει να ακολουθήσει τις αλλα-
γές και θα εξαφανιστεί. Μαζί του, 
θα χαθούν και οι υπηρεσίες που πα-
ρέχει στο ενδιαίτημά του ως κορυ-
φαίος θηρευτής, όπως είναι ο έλεγ-
χος των πληθυσμών πουλιών και ε-
ντόμων, η μεταφορά άφθονης ορ-
γανικής ύλης στις βραχονησίδες με 
την οποία τρέφεται πλήθος άλλων 
οργανισμών (όπως οι σαύρες) και 
φυσικά η πολιτιστική αξία του ως 
θησαυρός της φύσης και σύμβολο 
του αρχιπελάγους.



λωση των δασών, εκτιμάται πως ευθύνονται 
για την έκλυση  0,8-2,2 Gt άνθρακα κατ’ έτος, 
το οποίο είναι περίπου το 20% των παγκόσμι-
ων εκπομπών CO2.

Η συνεχής απώλεια βιοποικιλότητας και η 
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, μειώ-
νουν την ικανότητα της φύσης να αντιμε-
τωπίσει το φαινόμενο και είναι πλέον ορα-
τός ο κίνδυνος να φτάσουμε σε ένα μη ανα-
στρέψιμο σημείο, πέραν του οποίου η φύση 
δεν θα έχει πια τη δυνατότητα να μας προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες της με τον τρόπο που το κά-
νει σήμερα. Διατηρώντας και αποκαθιστώντας 
τα φυσικά οικοσυστήματα, μπορούμε να μει-
ώσουμε τις επιπτώσεις από την Κλιματική Αλ-
λαγή και να αυξήσουμε την αντοχή των οικο-
συστημάτων στις επερχόμενες αλλαγές. Αν η 
ανθρωπότητα προχωρήσει στη βελτίωση των 
οικοσυστημάτων, αλλά και στη δημιουργία νέ-
ων υγιών οικοσυστημάτων (ιδιαίτερα δασών, 
υγροτόπων και τυρφώνων), υπάρχει η ελπί-
δα να αντιστραφεί η σημερινή κατάσταση. Βέ-
βαια, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο δεν αρκεί 
μόνο η αποκατάσταση των φυσικών οικοσυ-
στημάτων αλλά χρειάζεται και μείωση των πι-
έσεων που ασκούνται σήμερα σε αυτά από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Τα χερσαία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση 
του κλίματος στον πλανήτη. Απορροφούν ένα πολύ μεγάλο μέρος (περίπου το 50%) 
των αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τα χερσαία οικοσυστήματα αποθηκεύουν πε-
ρίπου 2.100 Gt (Γιγατόνους) άνθρακα, με τη 
μορφή ζωντανών οργανισμών και νεκρής ορ-
γανικής ύλης. Το ποσό αυτό άνθρακα είναι 
τρεις φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 
που βρίσκεται ελεύθερο στην ατμόσφαιρα. 
Τα θαλάσσια οικοσυστήματα γενικά, αποτε-
λούν επίσης μια μεγάλη αποθήκη άνθρακα, με 
τα μεγαλύτερα ποσά αυτού να βρίσκονται στα 
βάθη των ωκεανών. Η διατήρηση συνεπώς 
των οικοσυστημάτων είναι αναγκαία για 
την αποθήκευση των μεγάλων ποσοτήτων 
άνθρακα που εκλύονται καθημερινά στην 
ατμόσφαιρα.

Ταυτόχρονα όμως, η αλλαγή του κλίματος δρα 
αντίστροφα, υποβαθμίζοντας και καταστρέ-
φοντας τους φυσικούς αυτούς παράγοντες 
που συμβάλλουν στην αντιμετώπισή της. 

Τα τροπικά δάση μπορεί να καλύπτουν μόνο το 
6% της επιφάνειας της Γης, αλλά φιλοξενούν 
σχεδόν τα μισά είδη ζωής στον πλανήτη. Η ε-
πιφάνεια που καλύπτουν, μειώνεται περίπου 
13 εκατομμύρια εκτάρια τον χρόνο. Η κατα-
στροφή αυτή οδηγεί σε μειωμένη ικανότητα 
της φύσης να διαχειριστεί τα εκλυόμενα αέρια 
του θερμοκηπίου. Οι εργασίες για την αποψί-
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Η διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων εκτός από την αποθήκευση των αερίων του 
θερμοκηπίου, μπορεί να ωφελήσει τον άνθρωπο προστατεύοντάς τον από τα φαινόμενα που 
προκαλούνται από την Κλιματική Αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλά είδη οικοσυστη-
μάτων όπως οι υγρότοποι, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι κ.ά. τα οποία λειτουργούν προστατευτικά σε 
πλημμυρικά φαινόμενα και ισχυρά κύματα που μπορεί να προκληθούν από ακραία καιρικά φαι-
νόμενα. Άλλο ένα παράδειγμα είναι η διατήρηση πλούσιου υπόγειου υδροφορέα από την ύπαρξη 
οικοσυστημάτων όπως είναι οι υγρότοποι και τα δάση. Μία από τις πρώτες πιέσεις που θα προκα-
λέσει η Κλιματική Αλλαγή, θα αφορά τη διαθέσιμη ποσότητα νερού.

Η διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων απαιτεί κυρίως την προστασία από την εξαντλη-
τική εκμετάλλευσή και την απαγόρευση της καταστροφής τους. Είναι ένας από τους πλέον α-
ποδοτικούς σε σχέση με το κόστος τους τρόπους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλι-
ματικής Αλλαγής και ιδανικός για κοινωνίες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προχω-
ρήσουν σε εκτεταμένα σχέδια αποκατάστασης. Πέρα από αυτό, τα οικοσυστήματα αυτά θα συνε-
χίσουν να προσφέρουν πλήθος άλλων υπηρεσιών όπως έκαναν πάντα, φροντίζοντας για κύριες 
ανάγκες των ανθρώπων όπως είναι η τροφή, το νερό, η στέγη κ.λπ.

Συμπερασματικά, αποτελεί ζω-
τικής σημασίας στόχο η διατή-
ρηση των οικοσυστημάτων που 
υπάρχουν στον πλανήτη στη μέ-
γιστη δυνατή έκταση και με τη με-
γαλύτερη δυνατή ποιότητα. Η δι-
ατήρηση της βιολογικής και γε-
νετικής ποικιλότητας αυξάνει τη 
λειτουργικότητα και άρα, την α-
ντοχή των οικοσυστημάτων στις 
όποιες αλλαγές. Τα καθιστά επί-
σης, περισσότερο αποδοτικά και 
τους δίνει τη δυνατότητα να συ-
νεχίσουν απρόσκοπτα τις οικολο-
γικές διεργασίες που απαιτούνται 
για να διατηρηθούν οι ισορροπί-
ες στον πλανήτη. 
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ΑΛΛΑζΟΝΤΑΣ ΣΥΝΗθΕΙΕΣ 

Εκτός από τη λήψη και εφαρμογή μέτρων σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και κρατών, ο 
καθένας μπορεί σε προσωπικό επίπεδο να φροντίζει για τη μείωση των αέριων ρύπων που 
δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στο σπίτι του, στον χώρο εργασίας του αλλά 
και στις καταναλωτικές του επιλογές.

Έτσι, πρέπει να σπαταλάμε όσο λιγότερη ενέργεια μπορούμε και να προσπαθούμε όσο γίνεται, 
αυτή να προέρχεται από φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Επίσης, μπορούμε να ε-
πιλέγουμε να καταναλώνουμε αγαθά των οποίων η διαδικασία παραγωγής αφενός δεν παρήγαγε 
πολλούς αέριους ρύπους και αφετέρου δεν οδήγησε σε υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημά-
των. Ακόμη, μπορούμε να προσαρμόσουμε τον τρόπο ζωής μας έτσι ώστε «το ενεργειακό μας α-
ποτύπωμα» να είναι όσο γίνεται μικρότερο. Για παράδειγμα, μπορούμε να μετακινούμαστε με το 
ποδήλατο (όπου και όποτε αυτό είναι δυνατό), να χρησιμοποιούμε λιγότερο το καλοριφέρ ή να α-
νακυκλώνουμε παλιά πράγματα. 
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Τέλος, πολύ σημαντικό είναι να ε-
νώνουμε τη φωνή μας με όλους 
τους ευαισθητοποιημένους πολί-
τες, να προσπαθούμε να ενημερω-
νόμαστε και να ενημερώνουμε τους 
άλλους για τους κινδύνους που επι-
φέρει η Κλιματική Αλλαγή. Με την 
αλλαγή νοοτροπίας και την ενεργο-
ποίηση των πολιτών μπορεί να γί-
νει εφικτή η αντιμετώπιση των επι-
πτώσεών της.



μένες αποικίες αναπαραγωγής του είδους, τα 
οποία θα βοηθήσουν τον Μαυροπετρίτη να α-
νταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες δυσκο-
λίες. Ο εντοπισμός του κατάλληλου σχεδια-
σμού και της ιδανικότερης θέσης τεχνητών 
φωλιών που θα παρέχουν καλύτερη σκίαση 
και κάλυψη για τα αβγά και τους νεοσσούς, εί-
ναι από τους βασικούς στόχους του Προγράμ-
ματος. 

Επίσης, οι φυτεύσεις δένδρων και η επανακαλ-
λιέργεια των εγκαταλελειμμένων αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων στις νησίδες, είναι μία ακόμη 
δράση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση του εί-
δους για την προσαρμογή του στην Κλιματική 
Αλλαγή. Μάλιστα, από αυτή τη συγκεκριμένη 
δράση αναμένεται να ωφεληθούν και πολλά 
άλλα είδη των οποίων τα ενδιαιτήματα έχουν 
επίσης υποβαθμιστεί.

Τέλος, κύριο μέλημα του Προγράμματος είναι 
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοι-
νού για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει 
ο Μαυροπετρίτης αλλά και όλα τα υπόλοιπα εί-
δη στα επόμενα χρόνια.

ΕξΑΣΦΑΛΙζΟΝΤΑΣ ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ μΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
μΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗ 

Ο μαυροπετρίτης αποτελεί ένα είδος που 
λόγω της ιδιαίτερης βιολογίας του, θα έρθει 
αντιμέτωπος με πολύπλοκα προβλήματα τα 
επόμενα έτη, οπότε και αναμένεται ένταση 
των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. 

Εκτός από την έλλειψη τροφής που θα αντιμε-
τωπίσει, μεγάλες θα είναι και οι αλλαγές που 
θα υποστούν τα ενδιαιτήματα που χρησιμο-
ποιεί για το φώλιασμα και την εξασφάλιση της 
τροφής του. Στην Ελλάδα, οι κύριες επιπτώ-
σεις στα ενδιαιτήματα όπου φωλιάζει, (νησί-
δες) θα είναι η αύξηση της θερμοκρασίας και 
η μείωση της βλάστησης λόγω ξηρασίας. Αυ-
τοί οι δύο παράγοντες θα διαμορφώσουν αρ-
νητικές συνθήκες τόσο στο φώλιασμα (λιγό-
τερες φωλιές με ιδανικές συνθήκες), όσο και 
στην εύρεση τροφής αλλά και νερού.

Προσπάθεια του Προγράμματος LIFE+ είναι να 
δημιουργήσει μικροπεριβάλλοντα σε επιλεγ-
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Ο Μαυροπετρίτης ανήκει στην οικογένεια των γερακιών. Τα γεράκια είναι μεσαίου 
ή μεγάλου μεγέθους αρπακτικά, με μυτερές φτερούγες και γρήγορο και ευκίνητο 
πέταγμα. Η θέα του Μαυροπετρίτη να πραγματοποιεί γρήγορους ελιγμούς στον α-
έρα για να πιάσει με τα νύχια του ένα έντομο πριν το φέρει στο στόμα, επιβεβαιώ-
νει τον παραπάνω κανόνα. 

Ο μαυροπετρίτης μπορεί να χορ-
τάσει και μόνο με ιπτάμενα έντο-
μα, αλλά η τροφή αυτή δεν είναι 
επαρκής για τα μικρά του, τα ο-
ποία χρειάζονται τροφή πλούσια 
σε πρωτεΐνη. Επιλέγει λοιπόν με τέ-
τοιο τρόπο την περίοδο και τις περι-
οχές αναπαραγωγής του, ώστε να 
μεγαλώνει τους νεοσσούς του με μι-
κρά μεταναστευτικά πουλιά. Είναι 
ένα από τα πιο εξειδικευμένα γε-
ράκια και το μοναδικό με αυτή την  
«ιδιαιτερότητα» στην περιοχή μας.  

Θα τον συναντήσουμε κυρίως στα νησιά του 
Αιγαίου, όπου θα αναζητήσει μία έρημη (και 
ήρεμη) βραχονησίδα για να κάνει με το ταίρι 
του τη φωλιά του. Την άνοιξη και αρχές καλο-
καιριού μπορεί να τον εντοπίσουμε και μακριά 
από τη θάλασσα, σε βουνά της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, όπου αναζητά μεγάλα ιπτάμενα έ-
ντομα για να τραφεί. 

Ονομάζεται και «Γεράκι της Ελεονώρας» προς 
τιμή της ομώνυμης μεσαιωνικής πριγκίπισσας 
της Σαρδηνίας που με Νόμο το 1392 μ.Χ. προ-
στάτεψε όλη την οικογένεια των γερακιών. Η 
επιστημονική του ονομασία, Falco eleonorae, 
επίσης παραπέμπει σε αυτήν. 
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ΤΟ μΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑξΙΔΙ 

Τον χειμώνα (Νοέμβριος - Μάρτιος) ο Μαυ-
ροπετρίτης ζει στην Αφρική, στο μακρινό νη-
σί των γνωστών λεμούριων, στη Μαδαγασκά-
ρη. Εκεί δεν υπάρχουν πολλά εντομοφάγα αρ-
πακτικά που να ζουν όλο τον χρόνο, και αυτό 
φαίνεται να εκμεταλλεύεται ο Μαυροπετρίτης. 

ΤΟ μΕΛΛΟΝ ΤΟΥ 

Ένα τόσο εξειδικευμένο γεράκι δεν θα μπορούσε να είναι ένα κοινό είδος. Η Ελλάδα θεω-
ρείται η πιο σημαντική χώρα για τη διατήρηση και την επιβίωση του μαυροπετρίτη, αφού 
φιλοξενεί κατά την περίοδο της αναπαραγωγής πάνω από το 85% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού του, που εκτιμάται περίπου στα 15.000 ζευγάρια.

Τα νησιά και ιδιαίτερα οι νησίδες του Αιγαίου αποτελούν τα σημαντικότερα καταφύγια για τον Μαυ-
ροπετρίτη, προσφέροντας τόπους φωλιάσματος και μέρη ξεκούρασης. Λόγω της ανθρώπινης πα-
ρουσίας, ο διαθέσιμος χώρος σε μεγάλα και κατοικημένα νησιά μειώθηκε στο ελάχιστο, με συνέ-
πεια οι κατάλληλοι βιότοποι να έχουν περιοριστεί σχεδόν αποκλειστικά σε ακατοίκητες βραχονησί-
δες. Αλλά ακόμα και εκεί, οι άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις του ανθρώπου είναι αισθητές και σε με-
ρικές περιπτώσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο για τον Μαυροπετρίτη και τα άλλα είδη που ζουν εκεί.

Είναι ένα είδος που εξαρτάται από την παρουσία και αφθονία των μικρών μεταναστευτικών που-
λιών που διασχίζουν τη Μεσόγειο. Αν ο πληθυσμός τους μειωθεί λόγω της υποβάθμισης του φυ-
σικού τοπίου στην Ευρώπη, θα κάνει την αναζήτηση τροφής για τον Μαυροπετρίτη δυσκολότερη 
και την επιτυχία στο κυνήγι σπανιότερη. 

Στη χώρα διαχείμασής του, τη Μαδαγασκάρη, οι πιέσεις του είδους αφορούν τη χρήση φυτοφαρ-
μάκων στις καλλιέργειες τα οποία επιδρούν άμεσα στη διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της τρο-
φής του. 

Οι νεαροί Μαυροπετρίτες θα αναχωρήσουν 
για τη Μαδαγασκάρη δύο εβδομάδες μετά από 
τα πρώτα τους πετάγματα. Αυτοί που επισκέ-
πτονται την Ελλάδα, ακολουθούν τη διαδρο-
μή του Νείλου, δηλαδή κινούνται ανατολικό-
τερα της Σαχάρας, γεγονός που τους προφυ-
λάσσει από τις αντίξοες συνθήκες διάσχισης 
της ερήμου.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Μαυροπετρίτη υπάρχουν στο Βιβλίο Πληροφοριών 
του εκπαιδευτικού υλικού της Ορνιθολογικής «Ο Μαυροπετρίτης μας ταξιδεύει στο Αιγαίο»,

καθώς και στον ιστότοπο www.ornithologiki.gr/falcoeleonorae
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