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Μέρος Α’
Το εκπαιδευτικό υλικό

Σπιζαετός
ο αετός της Μεσογείου

1. Εισαγωγή
Εντυπωσιακοί και εμβληματικοί, οι αετοί κατείχαν πάντα εξέχουσα θέση στους πολιτισμούς πολλών λαών, ανάμεσα σε αυτούς και στον δικό μας. Σύμβολο δύναμης και εξουσίας των θεών, αυτοκρατόρων και βασιλέων, συνώνυμο του ήρωα, του τολμηρού και του γενναίου αλλά και της
ομορφιάς και της ελευθερίας.
Οι ορεινοί όγκοι, οι ορθοπλαγιές και τα απόκρημνα βράχια της Ελλάδας, αλλά και οι ανοιχτές
εκτάσεις, σκιαγραφούν ένα ιδανικό, για τα περισσότερα αρπακτικά πουλιά, τοπίο: δυσπρόσιτες
θέσεις για φώλιασμα και θέσεις θέασης για αναζήτηση λείας. Ενώ στο πρόσφατο παρελθόν τα
αρπακτικά πουλιά αποτελούσαν μέρος της ζωής των ανθρώπων και είχαν σημαντική θέση στο
πολιτισμικό και φυσικό τοπίο, σήμερα ο διαθέσιμος χώρος τους –όπως και ο ρόλος τους– μοιάζει συρρικνωμένος. Τα αρπακτικά πουλιά αποτελούν μία από τις δύο πολυπληθέστερες ομάδες
των ειδών του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, κατατάσσοντας συνολικά 30 είδη αρπακτικών στις κατηγορίες κινδύνου.
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Ανάμεσα σε αυτά και ο απειλούμενος με εξαφάνιση Σπιζαετός, ο πιο δυναμικός ίσως από όλους
τους αετούς της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό είδος
του μεσογειακού τοπίου, ο Σπιζαετός ήταν κάποτε πολύ πιο κοινός στην ελληνική ύπαιθρο, ενώ
σήμερα ζει εκτοπισμένος στα νησιά του Αιγαίου,
την Κρήτη και τη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.
Η υποβάθμιση των βιοτόπων όπου αναζητά τη
λεία του αλλά και πιθανές θέσεις για φώλιασμα,
η όχληση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης υποδομών, αλλά και
οι προσκρούσεις σε ανεμογεννήτριες και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και
η ηλεκτροπληξία έχουν οδηγήσει τον πληθυσμό
του Σπιζαετού στη χώρα μας σε λιγότερα από
140 ζευγάρια.

Ο Σπιζαετός μοιράζεται κοινά προβλήματα με
το σύνολο των αρπακτικών πουλιών της χώρας
μας. Από την ηλεκτροπληξία κινδυνεύουν πουλιά
όπως ο γύπας Ασπροπάρης και οι Γερακίνες, από
την πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες απειλούνται θανάσιμα είδη πουλιών όπως ο Χρυσαετός
αλλά και όλοι οι γύπες. Από την παράνομη θανάτωση (καταδίωξη) κινδυνεύει ο Χρυσαετός αλλά και όλα τα μεγαλύτερα αρπακτικά πουλιά που
τρέφονται είτε με είδη που αποτελούν θηράματα
και για τον άνθρωπο (π.χ. λαγοί, πέρδικες), είτε
με οικόσιτα ζώα. Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει οδηγήσει όλους τους
γύπες της χώρας μας σε κατάρρευση των πληθυσμών τους, ενώ η επέκταση των (μη ήπιων) ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε περιοχές που άλλοτε ήταν φυσικές και απρόσιτες, έχει αφήσει
ελάχιστα περιθώρια επιλογών για τα αρπακτικά
πουλιά με μεγάλες επικράτειες ή/και εξειδικευμένες απαιτήσεις όπως ο Χρυσαετός, ο Θαλασσαετός και ο Φιδαετός.

Η εκ νέου διαμόρφωση θετικής στάσης προς
τους αετούς, η αναγνώριση και διάκριση των διαφορετικών ειδών αετών που ζουν στη χώρα μας
και η διάδοση της σημασίας και της αξίας τους
αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την προστασία της απειλούμενης αυτής ομάδας, αλλά και
για την ανάκαμψη του πληθυσμού του Σπιζαετού
στη Μεσόγειο. Το εκπαιδευτικό υλικό «Σπιζαετός, ο αετός της Μεσογείου» σχεδιάστηκε από
το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας στο πλαίσιο
του Προγράμματος LIFE Bonelli eastMed για
την προστασία του Σπιζαετού, με σκοπό να ικανοποιήσει τους παραπάνω στόχους αλλά και για
να ενισχύσει την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε
να αναλάβει πρωτοβουλία για την προστασία της
τόσο σημαντικής και συνάμα απειλούμενης ομάδας των αετών. Ο Σπιζαετός γίνεται το μέσο προκειμένου να προσεγγιστεί εκπαιδευτικά ένα από
τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα του
21ου αιώνα, η εξαφάνιση ειδών και η απώλεια βιοποικιλότητας.

Στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων δόθηκε έμφαση σε βιωματικές δραστηριότητες που
αποσκοπούν στην άντληση ευχαρίστησης από την εφαρμογή τους. Μέσα από τεχνικές όπως
η αφήγηση, τα θεατρικά δρώμενα, οι αυτοσχεδιαστικοί διάλογοι, η δημιουργική γραφή, τα
παιχνίδια με κάρτες, οι κατασκευές κ.ά. καλούμε τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν, να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να ενεργοποιηθούν και να διαμορφώσουν
άποψη σε σχέση με την αξία της απειλούμενης ζωής στον πλανήτη μας.
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2. Σκοπός και στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού
Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των παιδιών με την προστασία ενός απειλούμενου είδους, του Σπιζαετού, αλλά και γενικότερα με την προστασία των απειλούμενων ειδών και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Αυτό επιχειρείται μέσα από τη συμβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε γνωστικούς,
κοινωνικοσυναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς τομείς.

Επιμέρους στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού είναι οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση:

•

•

•

Να διακρίνουν διαφορετικά είδη αετών,
καθώς και τις διαφορετικές απαιτήσεις
στην κάλυψη των αναγκών τους για τροφή, φωλιά και καταφύγιο
Να γοητευθούν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αετών και να κατανοήσουν τη συμβολική αξία που τους έχουν
αποδώσει οι ανθρώπινες κοινωνίες
Να γνωρίσουν τον Σπιζαετό, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και
να κατανοήσουν τη σημασία της περιοχής τους για το είδος

•

Να συνδέσουν την παρουσία του Σπιζαετού με το ευαίσθητο μεσογειακό τοπίο

•

Να μάθουν για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός και τους παράγοντες
που έχουν οδηγήσει στη συρρίκνωση συ-

Στα συνοδευτικά κείμενα κάθε δραστηριότητας
αναφέρονται ξεχωριστά οι επιμέρους ειδικοί
στόχοι.
Έχοντας την πρόθεση να αφήσουμε δημιουργικό
χώρο για εξατομικευμένη διδασκαλία και προσαρμογή του υλικού, επιλέξαμε στην περιγραφή
των δραστηριοτήτων να χρησιμοποιήσουμε τον
όρο του εμψυχωτή. Ευχόμαστε ο παράγοντας
αυτός να σας εμπνεύσει κατά την παιδαγωγική
διαδικασία και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος στην εφαρμογή του υλικού.
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νολικά του πληθυσμού των αρπακτικών
πουλιών

•

Να ενημερωθούν για δράσεις διατήρησης του Σπιζαετού σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο και να κατανοήσουν τη σημασία
της διασυνοριακής συνεργασίας στην
προστασία της φύσης

•

Να αναπτύξουν διάθεση για συνεργασία,
συμμετοχή και σχεδιασμό δράσεων προστασίας για ένα απειλούμενο είδος της
περιοχής τους

•

Να συμμετέχουν ενεργά στην ανάδειξη
του περιβαλλοντικού προβλήματος της
απώλειας της βιοποικιλότητας

•

Να εκφραστούν δημιουργικά, αντλώντας έμπνευση και στοιχεία από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής τους

Είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση
που χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη κατά τη διάρκεια
υλοποίησης των δραστηριοτήτων:
Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
Τηλ. | Fax: 210 8228704, 210 8227937
email: info@ornithologiki.gr

3. Δομή του εκπαιδευτικού υλικού
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από ένα επιδαπέδιο παιχνίδι, συνοδευτικές δραστηριότητες,
καθώς και από μία εκπαιδευτική αφίσα.
Το επιδαπέδιο παιχνίδι, το οποίο περιγράφεται
στην ομώνυμη Δραστηριότητα 12 «Το παιχνίδι
του Σπιζαετού», κατέχει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του υλικού. Κάθε κάρτα (ή ομάδα καρτών) αξιοποιείται από τον εμψυχωτή στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων,
συνήθως στην αρχή ως ερέθισμα για την έναρξη
της δραστηριότητας αλλά και στην πορεία εξέλιξής της ως ενισχυτικό εργαλείο διδασκαλίας.
Σκοπός είναι το παιχνίδι να αποτελέσει το μέσο
για τη γνωριμία των παιδιών με τον Σπιζαετό,
την ευρύτερη ομάδα των αετών, αλλά κυρίως να
μοιραστούν τον προβληματισμό της παγκόσμιας
κοινότητας για το μέλλον των απειλούμενων ειδών και τη διάθεση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Συνολικά, διαμορφώθηκαν 12 δραστηριότητες
οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9-11 και 12-15 ετών, ενώ οι δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για κάθε ηλικιακή
ομάδα, φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
Η εκπαιδευτική αφίσα αφορά την απεικόνιση
των ανοιχτών μεσογειακών περιοχών που χρησιμοποιεί ο Σπιζαετός και που αποτελούν κυρίαρχη εικόνα του ελληνικού τοπίου: ανοιχτές περιοχές για αναζήτηση της λείας του, βραχώδη μέρη
όπου θα βρει καταφύγιο και ασφαλείς θέσεις
φωλιάσματος, χαρακτηριστικά είδη ζώων και
φυτών του μεσογειακού τοπίου, αλλά και δομικά στοιχεία των μεσογειακών οικοσυστημάτων.
Η αφίσα προτείνεται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο
της Δραστηριότητας 5 «Οι γειτονιές του Σπιζαετού», αν και μπορεί να αποτελέσει και αυτόνομο
εκπαιδευτικό εργαλείο για τον εμψυχωτή.

Η βασική θεματολογία του υλικού ορίζεται ως εξής:

•
•
•

Η γνωριμία με χαρακτηριστικά είδη αετών της Ελλάδας και ειδικότερα με τον Σπιζαετό
Η ανάδειξη των ανθρωπογενών απειλών του Σπιζαετού
Η συμμετοχή σε δράσεις συνεργασίας για την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας
του Σπιζαετού

Το υλικό αφορά κυρίως τις περιοχές όπου έχει παρουσία ο Σπιζαετός, προκειμένου τα παιδιά να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να λειτουργήσουν θετικά στην επίλυση του προβλήματος σε τοπικό επίπεδο. Δεδομένου ότι ο Σπιζαετός συναντάται σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα, το υλικό
αφορά κυρίως την περιοχή Σουνίου - Λεγραινών στην Αττική, τη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο (Όρη
Ανατολικής Λακωνίας, Όρος Ταΰγετος, Νότια Μάνη), τα νησιά του Αιγαίου (Τήλος, Γυάρος, Κάρπαθος,
Ηρακλειά, Άνδρος, Νάξος, Κύθηρα - Αντικύθηρα) και την Κρήτη.
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Επιδαπέδιο παιχνίδι

Φύλλα Δραστηριότητας

Το επιδαπέδιο παιχνίδι αποτελείται συνολικά
από 32 έγχρωμες κάρτες στις οποίες παρουσιάζονται οι περιπέτειες ενός Σπιζαετού: οι βασικές
του ανάγκες σε τροφή και καταφύγιο, τα σημαντικότερα προβλήματα που απειλούν την ύπαρξη και ευημερία του, τα μέτρα που λαμβάνουν για
την προστασία του οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η επιστημονική κοινότητα, τοπικοί φορείς
και συλλογικότητες αλλά και οι κάτοικοι των περιοχών όπου ζει ο Σπιζαετός.

Κάθε δραστηριότητα παρουσιάζεται σε δύο
μέρη: το πρώτο μέρος απευθύνεται στον εμψυχωτή (χρωματιστά φύλλα), ενώ στο δεύτερο (γκρι φύλλα) παρατίθενται σελίδες που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά.

Το παιχνίδι αποτελεί αυτόνομη δραστηριότητα
(βλ. Δραστηριότητα 12 «Το παιχνίδι του Σπιζαετού») και προτείνεται να υλοποιηθεί μετά από την
εφαρμογή των δραστηριοτήτων του υλικού ή μέρους αυτών, ώστε να δοθεί στα παιδιά ο απαραίτητης χρόνος αφομοίωσης της πληροφορίας
που δίνεται σε κάθε κάρτα του παιχνιδιού. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την
εφαρμογή τους ως ερέθισμα για την έναρξη της
ενασχόλησης των παιδιών με τον απειλούμενο
Σπιζαετό, ενώ η έμφαση για την κατανόηση της
πληροφορίας μπορεί να δοθεί κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων.

Φύλλα Δραστηριότητας
για τον εμψυχωτή
Η κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει την περιγραφή της, όπου ο εμψυχωτής μπορεί να πληροφορηθεί για τη ροή της, ενώ ανά περίπτωση δίνονται συμπληρωματικές πληροφορίες για την
εξοικείωση με τη θεματική της δραστηριότητας
με τη μορφή σύντομων ενημερωτικών κειμένων. Επίσης, ειδικά συνοδευτικά και επιγραμματικά κείμενα τον βοηθούν να κατατοπιστεί γρήγορα και να επιλέξει εκείνες τις δραστηριότητες
που ταιριάζουν στους στόχους που έχει θέσει ο
ίδιος.
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Ο εμψυχωτής
με ερέθισμα την
κάρτα 7 ξεκιν
ειδική αναφορά
ά συζήτηση για
στον Σπιζαετό.
τις διατροφικ
Συζητά με τα
ές συνήθειες
παιδιά:
των αετώ

Παράλληλα, οι έγχρωμες κάρτες του παιχνιδιού
αποτελούν αφόρμηση για την εκκίνηση κάθε
δραστηριότητας, ενώ αξιοποιούνται και κατά την
εφαρμογή τους στην ενίσχυση του αφηγηματικού ή/και γραπτού λόγου αλλά και δημιουργικών
κατασκευών, στον αυτοσχεδιασμό ή στη σύλληψη θεατρικών δρώμενων ή ως έναυσμα για εκκίνηση συζήτησης.

• Γιατί τα λέμε αρπακτικά
• Ποια είναι η θέση τους πουλιά;
στην τροφική
αλυσίδα;
• Με τι τρέφεται ο Σπιζαετός;

Ο Σπιζαετός,
ως ανώτερος
θηρευτής των
«βιοδείκτη» της
μεσογειακών
κατάστασης των
οικοσυστημάτω
λαιότερα ήταν
περιοχών που
ν, αποτελεί
πολύ πιο κοινό
χρησιμοποιεί.
Αν και ο Σπιζα
είδος στην ελλη
νες περιοχές
ετός πανική ύπαιθρο,
της ΝΑ Πελοπονν
πλέον απαντά
ήσου, της Κρήτ
νιος στη Βόρε
σε συγκεκριμ
ης και στο Αιγαί
ια και Κεντρική
έο, ενώ είναι εξαιρ
Ελλάδα.
ετικά σπάΤα παιδιά μικρό
τερης ηλικίας
κατασκευάζου
στο οποίο συμμ
ν τρισδιάστατες
ετέχει ο Σπιζα
κατασκευές με
ετός. Ο εμψυχωτή
ζαετού». Αρχικ
θέμα το τροφ
ς παράγει αντίγ
ά, καλεί τα παιδι
ικό δίκτυο
ραφα των φύλλ
ά να παρατηρή
σουν υποθέσεις
ων «Το δίκτυο
σουν τους οργα
για τον ρόλο του
του Σπινισμούς των
καθενός στο τροφ
φύλλων και να
ικό δίκτυο:
διατυπώ• Ποιος οργανισμός τρώε
ι
ποιον
;
• Ποιοι οργανισμοί θα τοποθ
ετηθο
ύν
σε
Πόσα
ποιο επίπεδο;
•
τροφικά επίπε
μπορούν να σχημ
• Ποιος βρίσκεται στηνδακορυ
ατιστούν;
φή του πλέγματος;
Χρωματίζουν
με βάση τις οδηγ
ίες τον Σπιζαετό,
καθώς και τα
υπόλοιπα είδη
των φύλλων,
κόβουν στα αντίσ
ενώ
τοιχα περιγράμμ
νε τις δύο πλευ
ατα. Κολλάρές του σώματος
του Σπιζαετού
μεταξύ τους
αλλά και την
πάνω και κάτω
ρά από το δεξί
πλευκαι αρισ τερό
φτερ
νε τα φτερά πάνω
ό του. Κολλάστο σώμα του
τοποθετούν και
πουλιού, ενώ
την ουρά του.
Δίνεται προσ
οι άκρες των
οχή
φτερών να δείχν
ουν προς τα πίσω
.
Στο τέλος, περν
ούν λεπτό σχοιν
άκι από τα φτερ
και το σώμα του
ά
Σπιζαετού και
δένουν τα σχοιν
κια μεταξύ τους
άμε χαλαρούς
κόμπους. Αντίσ
χα, περνούν με
τοισχοινάκια και
τα υπόλοιπα
τηρώντας τη σειρά
είδη,
του τροφικού
πλέγματος που
διαμόρφωσαν.

40
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Περιγραφή
Συζήτηση με ερέθισμα
τις κάρτες 7 και 9

ν, με

Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα εξής:

Με λίγα λόγια
Δίνεται σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας.

Στόχοι

Διατυπώνονται οι βασικοί στόχοι της δραστηριότητας. Ο εμψυχωτής θα εντοπίσει,
υλοποιώντας τη δραστηριότητα, συμπληρωματικούς στόχους, ενώ μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.

Υλικά

Αναφέρονται τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση της δραστηριότητας, όπως
υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μία τάξη, τα απαιτούμενα φύλλα δραστηριότητας, καθώς και υποστηρικτικό υλικό από τον ιστότοπο του Προγράμματος
(όπου απαιτείται).

2 Διάρκεια

Δίνεται εκτίμηση της απαιτούμενης χρονικής διάρκειας για την υλοποίηση της δραστηριότητας. 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
κάθε σκέλος της. Ο εμψυχωτής καλό είναι να συνυπολογίσει και την απαιτούμενη
ώρα προετοιμασίας πριν από κάθε δραστηριότητα.

Ηλικία

Αναφέρεται αν η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 ετών και άνω, 9
έως 11 ετών ή/και 12 ετών και άνω.

KK

Κάρτες

Αναγράφεται η αρίθμηση που φέρει η κάθε κάρτα που προτείνεται να αξιοποιηθεί
στη δραστηριότητα. Συνήθως, προτείνεται η παρουσίαση ομάδας καρτών που ανήκουν σε κοινές θεματικές ενότητες.
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1

ουμ (α)
Οικογενειακό άλμπ

τός: κεφάλι
Χρυσαε
σκούρο στο

Φύλλα Δραστηριότητας
για τα παιδιά

τός: κεφάλι
Σπιζαεκαφ
έ στο
κο

σβέρ
Καφέ
χρυσό) στο
καφέ (σαν
Πολύ ανοιχτό
και ουρά
Καφέ σώμα
άκρη
φος με γκρι
Κίτρινο ράμ
υλα
Κίτρινα δάχτ

ός:
ύ
Φιδαετ
ς του κεφαλιο
στο πάνω μέρο

Καφέ
ράμφος
σωπο και το
Γκρι στο πρό
μάτια
Κίτρινο στα
φτερούγες
λαιμό και τις
Καφέ στον
έ κηλίδες
καφ
κοιλιά με
Λευκό στην
ια
Μπεζ στα πόδ

ρες
Ανοιχτό
στήθος με μαύ
κοιλιά και στο
Λευκό στην
πόδια
κηλίδες
ούγες και τα
έ στις φτερ
Σκούρο καφ
άκρη
φος με γκρι
Κίτρινο ράμ
υλα
Κίτρινα δάχτ

ετός: πιο ανοιχτόχρωμες
Γερακα
από πάνω με
ών
Καφέ
μήκος των φτερ
περιοχές κατά
ά
ια και την ουρ
Καφέ στα πόδ
στήθος
Λευκό στο
άκρη
φος με γκρι
Κίτρινο ράμ
στα μάτια
Πορτοκαλί
υλα
Κίτρινα δάχτ

1. Αρπακτικά πουλιά,

37

μια μεγάλη οικογένεια

Στην Ελλάδα
απαντούν συνο
λικά 45 είδη αρπα
φυίας και της
κτικών πουλιών.
δύναμης κέρδ
ιζαν από πάντ
Συνώνυμα της
αυτά είναι απειλ
α τον θαυμασμό
ταχύτητας, της
ούμενα με εξαφ
ευτων ανθρώπω
άνιση καθώς
δες των ειδώ
ν. Σήμερα, πολλ
αποτελούν μία
ν του Κόκκινου
ά από
από τις δύο πολυ
Βιβλίου των
Απειλούμενων
πληθέστερες
Ζώων της Ελλά
ομάΗ ανατομία τους
δας.
ανταποκρίνετα
ι στην ικανοποίηση των αναγκών
ενός κυνηγού:
που
είναι
πολύ μεγά λα
γαμψά νύχια
δυνατά πόδι
αρπακτικά (με
και
α για να παγιδ
ση τον πιο μικρό
εξαίρεεύουν τη λεία
γαμψό ράμφ
σωμο Ασπροπάρ
τους,
ος για τον διαμε
σχεδόν αποκ
η), τρέφοντα
λισμό της και
λειστικά με ψοφ
ι
ξιες φτερούγε
επιδές για εξαιρετική
ίμια τα οποία
ζητούν ανεμοπορ
αναάνεση στον αέρα
Η δυνατή τους
ώντας στον ουρα
.
όραση, τους επιτρ
χαρακτηρίζοντ
νό. Οι αετοί
έπει να εντοπ
ζουν τη λεία τους
αι
από
τις φαρδιές φτερ
ί, όσο μικροσκοπ
δυνατό ράμφ
ούγες, το
ος και τα μυτε
από μεγάλες αποσ
ική κι αν είναι
ρά νύχια
,
τάσεις.
τα «μικρά» των
αρπακτικών πουλ . Τα γεράκια,
ιών, αξιοποιούν
τις μυτερές τους
Τα αρπακτικά
φτερούγες για
πουλιά, ανάλ
ευκίνητο πέτα
μα και για να πιάνο
ογα σε ποια οικογ
γνεια ανήκουν,
υν τη λεία τους
έπαρουσιάζουν
στον αέρα. Στα
αρπακτικά, εντά
μεταξύ τους
ποια διαφορετ
σσον ται και άλλε
κάικά χαρακτηρ
λιών
ς ομάδες πουόπως
ιστικά. Οι γύπε
οι γερακίνες,
οι ικτίνοι κ.ά.
ς,
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Τα φύλλα δραστηριότητας για τα παιδιά είναι γκρι
χρώματος και ακολουθούν τα φύλλα δραστηριότητας για τον εμψυχωτή. Στα φύλλα αυτά, τα παιδιά θα βρουν συμπληρωματικές πληροφορίες
για τη δραστηριότητα, κατασκευές με θέμα γενικότερα τους αετούς ή ειδικότερα τον Σπιζαετό,
κάρτες με σχέδια ή κείμενα για χρήση σε παιχνίδια, εικονογραφημένες ιστορίες κ.λπ. Ο εμψυχωτής μπορεί να παράγει ασπρόμαυρα αντίγραφα,
συνήθως ανά ομάδα παιδιών και σπανιότερα ανά
παιδί, ενώ σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις
που απαιτούνται έγχρωμα αντίγραφα, γίνεται παραπομπή σε ψηφιακά αρχεία στον ιστότοπο του
Προγράμματος (Υποστηρικτικό Υλικό).

Φύλλα Πληροφοριών
Στην αντίστοιχη ενότητα αυτού του τεύχους, ο
εμψυχωτής θα βρει ενημερωτικά κείμενα προκειμένου 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 4 κεφάλαια με ενημερωτικά κείμενα που αφορούν α) την οικογένεια των αρπακτικών, β) τον Σπιζαετό και τα
βασικά χαρακτηριστικά του, γ) τις απειλές που
αντιμετωπίζει και δ) τα μέτρα προστασίας του.

Υποστηρικτικό Υλικό (Ψηφιακά διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό)
Στον ιστότοπο του Προγράμματος (https://lifebonelli.eu/el/enimerwsi-ekpaideusi/periballontikh-ekpaideysh)
είναι ψηφιακά διαθέσιμα τα εξής αρχεία:

•
•
•
•

Η παρούσα έκδοση (εισαγωγικά και ενημερωτικά κείμενα, δραστηριότητες)

•

Συμπληρωματικό υλικό για ελεύθερη χρήση από τον εμψυχωτή (ενημερωτική παρουσίαση
«Γνωριμία με τον Σπιζαετό, τον αετό της Μεσογείου», ενημερωτικά έντυπα και αφίσες)

Το επιδαπέδιο παιχνίδι «Το παιχνίδι του Σπιζαετού»
Η εκπαιδευτική αφίσα «Το Μεσογειακό τοπίο» (για τη Δραστηριότητα 5)

Υποστηρικτικό υλικό: • Έγχρωμα φύλλα εργασίας (για τις Δραστηριότητες 1 και 9)
• Φωτογραφίες σε μορφή pdf (για τη Δραστηριότητα 7)
		
		
• Αρχείο εικόνας (για τη Δραστηριότητα 9)
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4. Τρόποι χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού
Υλοποίηση
ετήσιου Προγράμματος

Εφαρμογή
μέρους του υλικού

Το εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να εφαρμοστεί στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα
στον/στην εκπαιδευτικό να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους. Η θεματική του υλικού προσφέρεται για την υλοποίηση προγραμμάτων με θέμα
τα απειλούμενα είδη και τη βιοποικιλότητα, αλλά και τις χρήσεις γης όπως διαμορφώνονται στο
πλαίσιο της επέκτασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον φυσικό χώρο.

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

5. Δράση για την προστασία του Σπιζαετού
Το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Σπιζαετός, ο αετός της Μεσογείου» έχει δημιουργηθεί
στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Bonelli eastMed «Διαχείριση και Διατήρηση των Πληθυσμών
του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο» (LIFE17 NAT/GR/000514) στο οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους 6 φορείς από δύο χώρες με στόχο την αντιμετώπιση των κρισιμότερων απειλών για τον
Σπιζαετό σε 22 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω της εφαρμογής στοχευμένων δράσεων διατήρησης και της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού διεθνούς δικτύου προστασίας του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι δράσεις του Προγράμματος στοχεύουν στη
συμπλήρωση των γνώσεών μας για τον Σπιζαετό και συγκεκριμένα για την οικολογία, τη βιολογία και τη δυναμική του είδους στην Ελλάδα, την
Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου, καθώς και για τις απειλές που αντιμετωπίζει και τον βαθμό επιρροής τους στη βιωσιμότητα των πληθυσμών του. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω παρακολούθησης του πληθυσμού του, τηλεμετρίας (τοποθέτηση δορυφορικών πομπών) και
χαρτογράφησης ευαισθησίας για το είδος η οποία

έχει στόχο την ανάδειξη των πλέον ευαίσθητων
για τον Σπιζαετό περιοχών σε Ελλάδα και Κύπρο,
λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα εξάπλωσης και
συνδυάζοντάς τα με τον εντοπισμό των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (υφιστάμενων και μελλοντικών) εντός αυτών.
Επιπλέον, στόχος του Προγράμματος LIFE Bonelli
eastMed είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας
του είδους μέσω της διαχείρισης των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και της μείωσης της αν-
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θρώπινης όχλησης. Οι δράσεις του Προγράμματος στοχεύουν στην αύξηση της λείας του
Σπιζαετού, ώστε να βελτιωθεί η αναπαραγωγική του επιτυχία, μέσω σπορών εγκαταλελειμμένων
χωραφιών με παραδοσιακές καλλιέργειες, δημιουργία σημείων παροχής νερού (ποτίστρες) σε περιοχές
όπου αυτό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για
είδη όπως οι πέρδικες, δημιουργία ανοιγμάτων σε
δάση και θαμνότοπους αλλά και ρύθμιση των κυνηγετικών δραστηριοτήτων. Η μείωση της όχλησης
στις περιοχές αναπαραγωγής του Σπιζαετού επιτυγχάνεται μέσω παρακολούθησης των φωλιών,
εφαρμογής περιορισμών στην οδική πρόσβαση (π.χ.
τοποθέτηση μπαρών), ρύθμισης των δραστηριοτήτων αναρρίχησης και άλλων δυνητικά επιβλαβών
δραστηριοτήτων αναψυχής και χαρακτηρισμό περιοχών ως Καταφύγια Άγριας Ζωής.
Για τη μείωση της θνησιμότητας του Σπιζαετού σε επικράτειες αναπαραγωγής αλλά και περιοχές διασποράς, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει
δράσεις εγκατάστασης μονωτήρων και σημαντήρων στις επικίνδυνες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάστασης μηχανισμών πρόληψης
πνιγμού σε υδατοδεξαμενές, τη λειτουργία Ομάδας
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Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για την αποφυγή περιστατικών δηλητηρίασης και τη συνεργασία με Κέντρα
Περίθαλψης Άγριων Ζώων.
Μέρος των δράσεων του Προγράμματος στοχεύει στη βελτίωση της τεχνικής και επιχειρησιακής ικανότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών,
καθώς και άλλων φορέων που εμπλέκονται στα
ζητήματα προστασίας και διαχείρισης του Σπιζαετού μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους, ενώ η υλοποίηση εκτενούς εκστρατείας ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
και η εφαρμογή Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στοχεύει στη βελτίωση της
αναγνωρισιμότητας του Σπιζαετού από το κοινό, την ενημέρωσή του για τους κινδύνους που
αντιμετωπίζει, καθώς και τη σημασία του Δικτύου Natura 2000 και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που αυτό προσφέρει.
Μάθετε περισσότερα στο:

www.lifebonelli.eu

6. Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία είναι περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη μελέτη και προστασία 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 ενημέρωση, την εκπαίδευση, αλλά και τις παρεμβάσεις για κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.
Είναι εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας
ομοσπονδίας 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.

Δραστηριοποίηση
της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Δραστηριότητες
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία έκανε τα
πρώτα της βήματα στον χώρο της Περιβαλλοντικής 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 περιβάλλοντος
και την ενημέρωση δεκάδων χιλιάδων παιδιών,
συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με αμείωτη
όρεξη, θέτοντας υψηλότερους στόχους και ελπίζοντας ότι συμβάλλουμε έστω και λίγο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου.

Σκοπός των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την
ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των παιδιών
με την προστασία των άγριων πουλιών αλλά και
γενικότερα με θέματα προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.
Οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να προάγουν
συνειδητοποίηση, γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες,
ικανότητες και συμμετοχή.
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Προγράμματα και Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
α) Δραστηριότητες σε αστική περιοχή για τη δ) Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την ανάγνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με
το φυσικό περιβάλλον (Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»
- Ίλιον Αττικής).

β) Δραστηριότητες σε περιοχές που προστα-

τεύονται για τον φυσικό τους πλούτο, όπου
εφαρμόζεται Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης σε καθημερινή βάση (Υγρότοπος Βραυρώνας - Μαρκόπουλο Αττικής).

γ) Ετήσια προγράμματα για την ανάπτυξη

δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς
(«Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους», «Φτερωτοί ταξιδιώτες:
Το μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών στα
Ιόνια νησιά», «Ένα πάρκο για τα πουλιά και
τους ανθρώπους», «Φτερωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα», «Περιοχές Natura 2000 της
Κρήτης: ιστορίες χιλιάδων ετών», «Αποστολή διάσωσης του Ασπροπάρη: μαζί στο χθες,
το σήμερα και το αύριο», «Σπιζαετός, ο αετός
της Μεσογείου», «Σπασμένα Φτερά»).

πτυξη 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 Κιρκινέζι στους
οικισμούς της Θεσσαλίας», «Γνωριμία με το
Φυσικό Περιβάλλον του Πάρνωνα», «Εξόρμηση στη φύση του Ταΰγετου», σειρά πακέτων «Γνωριμία με τη φύση των προστατευόμενων περιοχών» (Λίμνες Κορώνεια-Βόλβη,
Υγρότοποι Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Εθνικός
Δρυμός Ολύμπου, Χελμός - Βουραϊκός, Λίμνη
Κερκίνη, Υγρότοπος Άγρα - Βρυτών - Νησίου, Κάρπαθος - Σαρία, Εθνικός Δρυμός Αίνου,
Σκύρος, Άνδρος, Λίμνη Τάκα)

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες
για τα Προγράμματα και το Υλικό
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της
Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας στον ιστότοπο:

www.ornithologiki.gr/pe

14

Μέρος Β’

Φύλλα Πληροφοριών

1. Αρπακτικά πουλιά, μια μεγάλη οικογένεια

Στην Ελλάδα απαντούν συνολικά 45 είδη αρπακτικών πουλιών. Συνώνυμα της ταχύτητας, της ευφυίας και της δύναμης κέρδιζαν από πάντα τον θαυμασμό των ανθρώπων. Σήμερα, πολλά από
αυτά είναι απειλούμενα με εξαφάνιση καθώς αποτελούν μία από τις δύο πολυπληθέστερες ομάδες των ειδών του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας.
Η ανατομία τους ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση των αναγκών ενός κυνηγού: γαμψά νύχια και
δυνατά πόδια για να παγιδεύουν τη λεία τους,
γαμψό ράμφος για τον διαμελισμό της και επιδέξιες φτερούγες για εξαιρετική άνεση στον αέρα.
Η δυνατή τους όραση, τους επιτρέπει να εντοπίζουν τη λεία τους, όσο μικροσκοπική κι αν είναι,
από μεγάλες αποστάσεις.
Τα αρπακτικά πουλιά, ανάλογα σε ποια οικογένεια ανήκουν, παρουσιάζουν μεταξύ τους κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι γύπες,
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που είναι πολύ μεγάλα αρπακτικά (με εξαίρεση τον πιο μικρόσωμο Ασπροπάρη), τρέφονται
σχεδόν αποκλειστικά με ψοφίμια τα οποία αναζητούν ανεμοπορώντας στον ουρανό. Οι αετοί
χαρακτηρίζονται από τις φαρδιές φτερούγες, το
δυνατό ράμφος και τα μυτερά νύχια. Τα γεράκια,
τα «μικρά» των αρπακτικών πουλιών, αξιοποιούν
τις μυτερές τους φτερούγες για ευκίνητο πέταγμα και για να πιάνουν τη λεία τους στον αέρα. Στα
αρπακτικά, εντάσσονται και άλλες ομάδες πουλιών όπως οι γερακίνες, οι ικτίνοι κ.ά.

1.1 Ο ρόλος των αρπακτικών πουλιών στο τροφικό δίκτυο
Τα αρπακτικά πουλιά καταλαμβάνουν την ανώτερη θέση στην τροφική πυραμίδα των οικοσυστημάτων της περιοχής μας, με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις εντομοφάγων ειδών αρπακτικών. Η μορφολογία και η οικολογία των αρπακτικών αποτελεί προϊόν εξελικτικής διαδικασίας χιλιάδων ετών. Οι
κύριες δυνάμεις που διαμορφώνουν την εξέλιξη αυτή είναι το είδος του οικότοπου στον οποίο ζει
κάθε αρπακτικό και οι τροφικές προτιμήσεις του. Με απλά λόγια, ένα αρπακτικό διαμορφώνεται
ανάλογα με το πού ζει και τι κυνηγά.
Η θέση τους στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας, σημαίνει ότι τα αρπακτικά, αναπόφευκτα,
ρυθμίζουν (άμεσα ή έμμεσα) τους πληθυσμούς
των ειδών τα οποία βρίσκονται σε κατώτερες
από αυτά βαθμίδες. Η παρουσία τους σε ένα οικοσύστημα εγγυάται τον έλεγχο των πληθυσμιακών εκρήξεων ειδών που αποτελούν τη λεία
τους (π.χ. ποντίκια, κουνέλια ή άλλα πουλιά). Ο
ίδιος ο πληθυσμός των αρπακτικών δεν είναι δυνατόν να παρουσιάσει (υπό φυσιολογικές συνθήκες) απότομες αυξήσεις, καθώς αφενός έχουν
χαμηλούς αναπαραγωγικούς ρυθμούς και αφετέρου παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας στις νεαρές ηλικίες.
Τα αρπακτικά πουλιά γεννούν μικρό αριθμό
αβγών (ο Σπιζαετός 1-3), μία φορά τον χρόνο,
αν είναι όλα τα δεδομένα ευνοϊκά αλλιώς εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Από τους νεοσσούς
τους, καταφέρνουν να πετάξουν από τη φωλιά
συνήθως λιγότεροι από όσους γεννήθηκαν (02). Τα νεαρά πουλιά χρειάζονται τέσσερα χρόνια μέχρι να φτάσουν σε αναπαραγωγική ηλικία
και να δώσουν κι αυτά απογόνους, ενώ σε αυτό το διάστημα υπάρχουν απώλειες που μπορεί
να φτάνουν και το 75% του πληθυσμού των νεαρών. Ουσιαστικά λοιπόν, με τα λίγα πουλιά που
επιβιώνουν, καλύπτονται οι όποιες απώλειες του
ενήλικου πληθυσμού και στην καλύτερη των περιπτώσεων υπάρχει και κάποια αύξηση. Αυτό βέβαια αντίστοιχα σημαίνει πως μετά από μείωση
του πληθυσμού τους, αυτά τα είδη είναι πολύ δυσκολότερο να ανακάμψουν.

σύστημα όπου για κάποιον λόγο υπάρχουν πάρα
πολλοί θηρευτές -άρα και μεγάλη κατανάλωσηη λεία τους σιγά σιγά θα εξαφανιζόταν προκαλώντας στη συνέχεια και τη δική τους πληθυσμιακή
κατάρρευση.
Η θέση των αρπακτικών σε τόσο υψηλή θέση
στην τροφική πυραμίδα, τα καθιστά επίσης εξαιρετικούς βιοδείκτες. Αυτό σημαίνει πως καθώς
είναι πολύ ευαίσθητα σε αλλαγές που συμβαίνουν σε κατώτερες βαθμίδες της τροφικής πυραμίδας -οι οποίες συχνά είναι τόσο πολλές ή τόσο πολύπλοκες που οι επιστήμονες δεν μπορούν
να τις παρακολουθήσουν αποτελεσματικά- αρκεί
η παρακολούθηση των δικών τους πληθυσμών,
ώστε να διαπιστωθεί αν έχει διαταραχθεί κάποια
ισορροπία στο οικοσύστημα.

Η φύση έχει ρυθμίσει έτσι τα είδη, ώστε τα μεγάλα αρπακτικά -ως κορυφαίοι θηρευτές στην
τροφική πυραμίδα- να πολλαπλασιάζονται δυσκολότερα από ότι τα θηράματα τους, ώστε να
μην υπάρχει ανατροπή των πληθυσμιακών ισορροπιών. Για παράδειγμα, σε ένα υποθετικό οικο-
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1.2 Το κυνήγι
των αρπακτικών

1.3 Οι φυσικοί κίνδυνοι
για την άγρια ζωή

Αντίθετα με την άποψη που επικρατεί, το κύριο
«όπλο» των αρπακτικών πουλιών δεν είναι το
ράμφος αλλά τα πόδια τους. Με τα πόδια συλλαμβάνουν και σκοτώνουν τη λεία τους, ενώ το
ράμφος χρησιμοποιείται μόνο για τον διαμελισμό (και την αφαίρεση των φτερών) του θηράματος.

Οι φυσικοί κίνδυνοι για τα αρπακτικά πουλιά
(και για κάθε άγριο ζώο) αποτελούν ένα κομμάτι της φυσικής ροής των πραγμάτων, εφόσον όμως αυτή δεν επηρεάζεται από τον άνθρωπο. Οι πληθυσμοί των ειδών μπορούν να
μεταβληθούν εξαιτίας φυσικών αιτίων (κλιματικές συνθήκες, θήρευση, τυχαία γεγονότα) αλλά
στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων
ανακάμπτουν.

Τα αρπακτικά πουλιά, όπως και όλοι οι θηρευτές
πάνω στον πλανήτη, πρέπει κάθε μέρα να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες των ίδιων αλλά
και των απογόνων τους (κατά την αναπαραγωγική περίοδο). Δεδομένου πως το κυνήγι της λείας είναι μια πολύ ενεργοβόρα -και όχι πάντα σίγουρη ως προς το αποτέλεσμα- διαδικασία, τα
αρπακτικά πουλιά φροντίζουν για την οικονομία
της ενέργειάς τους. Αυτό σημαίνει πως θα σπαταλήσουν τις λιγότερες δυνατές θερμίδες προκειμένου να εξασφαλίσουν την τροφή τους, ενώ
θα στραφούν στο κυνήγι των ευκολότερων διαθέσιμων θηραμάτων. Σε ένα οικοσύστημα από
το οποίο απουσιάζει ο άνθρωπος, αυτό σημαίνει θηράματα άρρωστα, τραυματισμένα ή με έλλειψη πείρας. Τα αρπακτικά λοιπόν, χωρίς να το
έχουν σχεδιάσει, εξυγιαίνουν τους πληθυσμούς
των θηραμάτων τους, αφού με τη δραστηριότητά τους αφαιρούν από αυτούς άτομα τα οποία
δεν είναι αρκετά δυνατά για να εξασφαλίσουν τη
διαιώνιση του είδους.

Η ανάκαμψη βέβαια μπορεί να προϋποθέτει αλλαγές και προσαρμογές, άλλωστε σε αυτή την
παραδοχή βασίζεται και η θεωρία της εξέλιξης.
Η δυνατότητα προσαρμογής των ειδών στους
φυσικούς κινδύνους μειώνεται όμως δραματικά
όταν η συχνότητα και σοβαρότητα των επιπτώσεων των τελευταίων επηρεάζεται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Κορυφαίο παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης αποτελεί η Κλιματική Αλλαγή.
Στις επόμενες γενιές τους, τα είδη καλούνται να
προσαρμοστούν σε αλλαγές οι οποίες γίνονται
με ταχύτητα την οποία δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής
δεν είναι μόνο άμεσες σε ένα είδος (π.χ. στον Σπιζαετό) αλλά και έμμεσες, μιας και επηρεάζουν
όλα τα υπόλοιπα είδη με τα οποία το κάθε είδος
συνυπάρχει στο οικοσύστημα και με τα οποία
μπορεί να έχει σχέση θήρευσης, ανταγωνισμού,
αμοιβαιότητας, παρασιτισμού κ.ο.κ.
Ο Σπιζαετός δεν έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς.
Μόνο ο Χρυσαετός που είναι δυνατότερος και
μπορεί να τον εκτοπίσει από μια περιοχή ή ο
Μπούφος ο οποίος ενδεχομένως να επιτεθεί θανάσιμα στους νεοσσούς του Σπιζαετού σε μια νυχτερινή επιδρομή στη φωλιά, είναι επικίνδυνοι γι’
αυτόν.

18

2. Σπιζαετός, ο αετός της Μεσογείου
2.1 Αναγνώριση ενός Σπιζαετού
Ο Σπιζαετός όταν πετάει φαίνεται μεγάλος και γεροδεμένος. Συνήθως περνά μπροστά μας πολύ
γρήγορα, αερογλιστρώντας, με τις φτερούγες του ελαφρώς λυγισμένες. Σπανιότερα θα τον δούμε
να γυροπετά αργά σε κύκλους και σε μεγάλο ύψος.
Είναι ένας αετός μεσαίου μεγέθους, σε σχέση με
τους μεγάλους αετούς της χώρας μας (Χρυσαετό, Βασιλαετό κ.λπ.). Το άνοιγμα των φτερών
του φτάνει τα 165 εκ., μεγαλύτερο δηλαδή από
το άνοιγμα χεριών ενός μέσου μαθητή του Δημοτικού. Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.800
έως 3.000 γραμμάρια. Η μεγάλη αυτή διακύμανση οφείλεται στο γεγονός πως τα θηλυκά είναι
πάντοτε μεγαλύτερα από τα αρσενικά, συνεπώς
και πιο βαριά.
Χαρακτηριστικό της μεγάλης δύναμης του Σπιζαετού είναι τα μεγάλα του πόδια με τα πανίσχυ-

ρα νύχια. Τα ανήλικα (έως 4 ετών) έχουν διαφορετικό χρωματισμό από τα ενήλικα πουλιά (άνω
των 4 ετών): είναι καστανοκόκκινα στο στήθος
με σκούρο καφέ - μαύρο στο υπόλοιπο φτέρωμά
τους. Όσο πλησιάζουν προς την ενηλικίωση, το
καστανοκόκκινο φτέρωμα ξεθωριάζει έως ότου
γίνει τελείως λευκό με διάσπαρτα μαύρα στίγματα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ενήλικου Σπιζαετού είναι η χαρακτηριστική άσπρη βούλα στην
πλάτη του η οποία μάλιστα έχει μοναδικό σχήμα
για κάθε άτομο. Κάτι σαν το δακτυλικό του αποτύπωμα δηλαδή!

2.2 Οι ανάγκες του Σπιζαετού σε τροφή και βιότοπο
Ο Σπιζαετός είναι πολύ ευέλικτος και δυνατός θηρευτής, με αποτέλεσμα να έχει πολύ μεγάλη ποικιλία υποψήφιων θηραμάτων. Είναι αρκετά γρήγορος για να πιάνει περιστέρια ή σαύρες αλλά και
αρκετά δυνατός για να σκοτώνει γλάρους και άλλα μεγάλα πουλιά.
Τα αγαπημένα του θηράματα είναι οι πέρδικες
και τα λαγόμορφα (λαγός και αγριοκούνελο), αν
και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθέσιμη τροφή σε κάθε τόπο. Ένα ακόμα από τα
«όπλα» του είναι ο ισχυρός δεσμός και η συνεργασία με το ταίρι του, που πολλαπλασιάζει την
αποτελεσματικότητα του κυνηγιού του.
Οι οικότοποι που ταιριάζουν περισσότερο στις
ανάγκες του Σπιζαετού είναι οι μεσογειακοί θαμνώνες και οι περιοχές με φρύγανα, τα αραιά
δάση και περιοχές όπου οι αγροτικές εκτάσεις
εναλλάσσονται με φυσική βλάστηση. Η αραιή
ανθρώπινη παρουσία και η επάρκεια θηραμά-

των είναι κρίσιμοι παράγοντες για την καταλληλόλητα της περιοχής. Σημαντική είναι και η
παρουσία μεγάλων γκρεμών αφού είναι απαραίτητοι για το φώλιασμα και την κούρνια των Σπιζαετών. Στην Ευρώπη, μόνο οι Σπιζαετοί της Κύπρου και της Πορτογαλίας φωλιάζουν σε δέντρα.
Ο Σπιζαετός προτιμά περιοχές με ζεστό κλίμα και
ήπιους χειμώνες, που στη Μεσόγειο συναντώνται σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο αλλά πάντα κάτω από τα 1.500μ υψόμετρο. Πολλές φορές τον βρίσκουμε να φωλιάζει πολύ κοντά στη
θάλασσα. Οι επικράτειές του είναι πολύ μεγάλες
και συνήθως εκτείνονται σε περιοχές μεταξύ 40120 Km2.
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2.3 Τα ζευγάρια των Σπιζαετών
Ο Σπιζαετός, όπως άλλωστε και τα περισσότερα μεγάλα αρπακτικά, είναι είδος μονογαμικό. Αυτό σημαίνει πως θα κρατήσει τον ίδιο σύντροφο για πάντα ή τουλάχιστον μέχρι ο ένας εκ των δύο
να χαθεί, όποτε και ενδέχεται να υπάρξει αντικατάστασή του από κάποιο καινούριο άτομο, σχεδόν
πάντα νεαρό.
Η μονογαμία προσδίδει στο ζεύγος κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτα από όλα διαμορφώνει μια σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο
ατόμων η οποία γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στο
κυνήγι και την υπεράσπιση της επικράτειας. Τα
ζευγάρια των Σπιζαετών έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως αυξάνουν την αποτελεσματικότητά
τους με την πάροδο του χρόνου.
Ακόμα όμως κι αν τα ζευγάρια είναι έμπειρα, δεν
εξασφαλίζεται η αναπαραγωγική τους επιτυχία.
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Η ποιότητα της περιοχής παίζει σημαντικό ρόλο.
Μια περιοχή θεωρείται καλής ποιότητας όταν
συνδυάζει μεγάλη διαθεσιμότητα τροφής, χαμηλή όχληση και απουσία κινδύνων. Όταν αυτοί οι
παράγοντες δεν ικανοποιούνται πλήρως, οι Σπιζαετοί έχουν μειωμένη αναπαραγωγική επιτυχία.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως δεν γεννάνε όλες τις
χρονιές και πως όταν τα καταφέρνουν, δεν καταφέρνουν να μεγαλώσουν περισσότερους από
έναν νεοσσούς.

2.3.1 Οι γονείς Σπιζαετοί

2.3.2 Οι φωλιές των Σπιζαετών

Οι Σπιζαετοί φωλιάζουν στα τέλη του χειμώνα
και αφού πρώτα έχει προηγηθεί ένας περίπου
μήνας κατά τον οποίον το ζευγάρι ασχολείται
με την προετοιμασία της αναπαραγωγής του. Η
προετοιμασία αυτή συμπεριλαμβάνει εναέριες
επιδείξεις, συντήρηση των φωλιών και τακτικό έλεγχο των ορίων της επικράτειας για τυχόν
εισβολείς.

Μετά από το 3ο έτος της ηλικίας τους, και όντας
πια σχεδόν ενήλικες, οι Σπιζαετοί αρχίζουν να
ψάχνουν τον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής
τους. Επισκέπτονται λοιπόν κατάλληλα μέρη,
φαράγγια και γκρεμούς, όπου υπάρχουν φωλιές Σπιζαετών.

Γεννά συνήθως 1-2 αβγά (σπανιότερα 3) τα οποία
κλωσά κυρίως το θηλυκό (~90% του συνολικού
χρόνου επώασης) για περίπου 5 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της επώασης το θηλυκό τρέφεται από τον σύντροφό της ή αφήνει την επώαση
στο αρσενικό για λίγες ώρες προκειμένου να κυνηγήσει για τον εαυτό της. Μετά από την εκκόλαψη τα μικρά παραμένουν στη φωλιά για 60-70
μέρες. Αφού πετάξουν παραμένουν στην περιοχή και ταΐζονται και από τους δύο γονείς για περίπου δύο μήνες. Στη διάρκεια του καλοκαιριού μαθαίνουν να κυνηγούν και πριν μπει το φθινόπωρο
ανεξαρτητοποιούνται και φεύγουν από την περιοχή.
Οι γονείς, αν έχουν περισσεύματα ενέργειας
(εξαρτάται από την εμπειρία τους και την καταλληλόλητα της περιοχής) και την απαραίτητη
ησυχία, θα ξεκινήσουν έναν νέο κύκλο αναπαραγωγής με το νέο έτος. Αν τα δεδομένα δεν είναι τόσο ευνοϊκά, θα αποφύγουν να γεννήσουν
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προκειμένου να
μην διακινδυνεύσουν τη δική τους επιβίωση. Η
αναπαραγωγική προσπάθεια είναι μια ιδιαίτερα
επίπονη διαδικασία που απαιτεί άριστες συνθήκες για να τη φέρουν εις πέρας.

Οι επικράτειες είναι λίγο-πολύ συγκεκριμένες και
οι Σπιζαετοί έχουν εκεί φωλιές τις οποίες χρησιμοποιούν διαδοχικά για πολλές γενιές. Αν οι φωλιές είναι διαθέσιμες, δεν υπάρχει δηλαδή ήδη
εγκατεστημένο ζευγάρι στην περιοχή ή υπάρχει
ένα μοναχικό ενήλικο άτομο του αντίθετου φύλου, ένα νέο ζευγάρι δημιουργείται και ξεκινά
τον κύκλο της αναπαραγωγικής ζωής του.
Τα ζευγάρια διατηρούν πολλές φωλιές μέσα
στην επικράτεια (2-10) τις οποίες συντηρούν τακτικά και χρησιμοποιούν εναλλάξ για να αποφεύγουν τα παράσιτα αλλά και για να έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν την καλύτερη κάθε χρονιά.
Οι φωλιές είναι τεράστιες, με διαστάσεις που ξεπερνούν το 1μ. ύψος και το 1μ. διάμετρο, ενώ με
τα χρόνια συνεχόμενης εναπόθεσης κλαδιών, το
βάρος της φωλιάς μπορεί να φτάσει (ή και να ξεπεράσει) τα 15 κιλά!
Τα υλικά που χρησιμοποιούν εξαρτώνται από τη
διαθέσιμη πρώτη ύλη σε κάθε περιοχή. O σκελετός της φωλιάς φτιάχνεται με χοντρά κλαδιά
τα οποία πολλές φορές κόβονται από τα ίδια τα
πουλιά, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν πιο λεπτά
φυτικά υλικά τα οποία πολλές φορές έχουν και
εντομοαπωθητικές ιδιότητες (π.χ. πευκοβελόνες) για να μειώνονται τα παράσιτα.
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3. Ένας αετός σε κίνδυνο

3.1 Καθεστώς παρουσίας στην Ελλάδα
Ο Σπιζαετός έχει μια ευρεία ζώνη εξάπλωσης από τη δυτική Ευρώπη ως τη νοτιοανατολική Ασία,
πάντα σε θερμά μεσογειακά ή υποτροπικά κλίματα. Στην περιοχή μας φωλιάζει σε όλες τις χώρες
οι οποίες βρέχονται από τη Μεσόγειο.
Η Ελλάδα είναι μια από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού, αφού εδώ αναπαράγονται περίπου 100 ζευγάρια, ενώ ο μεγαλύτερος πληθυσμός στην Ευρώπη βρίσκεται
στην Ισπανία. Ο αριθμός τους όμως μειώνεται
συνεχώς, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από
τη Mεσόγειο.
Τα περισσότερα ζευγάρια Σπιζαετών τα συναντούμε στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.
Άλλες περιοχές οι οποίες φιλοξενούν σημαντικούς πληθυσμούς του είδους είναι η νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια και η δυτική Ελλάδα. Κάποιοι
αραιοί πληθυσμοί εξακολουθούν να υπάρχουν
στη Θράκη, τη Χαλκιδική και την Ήπειρο.
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Ο Σπιζαετός έχει χαρακτηριστεί από το Κόκκινο
Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας ως
Τρωτό (VU) είδος, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ως Κινδυνεύον (ΕΝ). Αποτελεί αυστηρά προστατευόμενο είδος, τόσο σε επίπεδο εθνικής όσο και
ενωσιακής νομοθεσίας.
Στην Ελλάδα ο Σπιζαετός αποτελεί είδος χαρακτηρισμού σε 10 περιοχές Natura 2000, δηλαδή
συνέβαλε στον καθορισμό των περιοχών αυτών
ως προστατευόμενες.

3.2 Οι βιότοποι που χάνονται
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανόμενης της χώρας μας, είναι η υποβάθμισή του ενδιαιτήματός του. Η υποβάθμιση αυτή
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως η αλλαγή χρήσεων γης, η όχληση, η μείωση της τροφικής διαθεσιμότητας, η Κλιματική Αλλαγή κ.λπ.
Οι περιοχές που παραδοσιακά χρησιμοποιούσε ο Σπιζαετός για αναζήτηση τροφής και θέσεων φωλιάσματος έχουν αλλάξει μορφή. Για
παράδειγμα, τόποι με φρύγανα έχουν μετατραπεί σε βοσκοτόπια, καλλιέργειες έχουν εγκαταλειφθεί ή παράκτιες περιοχές είναι πλέον δομημένες. Μια κατάλληλη για τον Σπιζαετό περιοχή
εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι τροφής
(και τι είδους τροφής), την ύπαρξη ασφαλών σημείων φωλιάσματος και κούρνιας, την έλλειψη
ανταγωνισμού με άλλα είδη (π.χ. Χρυσαετός) και
την απουσία απειλών (υπό τη μορφή συνήθως
ανθρώπινων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων).
Η διαθεσιμότητα τροφής για τους Σπιζαετούς
επηρεάζεται και από παράγοντες όπως η αλόγιστη χρήση πόρων από τον άνθρωπο (κυνήγι,

υλοτομία, εντατική βόσκηση και καλλιέργεια),
η ρύπανση και η όχληση. Φυσικά υπάρχουν και
πολλές δευτερεύουσες αιτίες, όπως για παράδειγμα ασθένειες ή καιρικά φαινόμενα. Τα καιρικά φαινόμενα (παρατεταμένες ξηρασίες, έντονα καταστρεπτικά φαινόμενα κ.λπ.) τείνουν να
γίνουν ιδιαίτερα σημαντική απειλή στο μέλλον,
εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής.
Η απουσία κατάλληλων περιοχών για τον Σπιζαετό συνεπάγεται και μειωμένη αναπαραγωγική
επιτυχία του είδους, η οποία θα οδηγήσει σε μείωση του πληθυσμού του. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος είναι τόσο έντονη που οδηγεί σε εγκατάλειψη των
περιοχών (παρόλο που πρόκειται για είδος με
έντονη φιλοπατρία) ή και θάνατο των Σπιζαετών.
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3.3 Όχληση της άγριας ζωής
Ιδιαίτερη σημασία ανάμεσα στις απειλές για τον Σπιζαετό έχει η όχληση. Όλα τα μεγάλα αρπακτικά
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην όχληση, ως απόρροια των οικολογικών τους ιδιαιτεροτήτων αλλά
και της μακρόχρονης συγκρουσιακής σχέσης που έχουν με τον άνθρωπο. Ως αποτέλεσμα, σε περιοχές όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες επεκτείνονται, ο Σπιζαετός συχνά εξαφανίζεται.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι οχλούσες δραστηριότητες είναι έντονες και εμφανείς. Τέτοιες
είναι η ανάπτυξη μεγάλων έργων υποδομών
όπως δρόμοι, αεροδρόμια, εργοστάσια, Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας, η αστικοποίηση και η εντατική γεωργία. Υπάρχουν όμως
και πηγές όχλησης οι οποίες παρόλο που μπορεί
να αποβούν μοιραίες δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης

προσοχής. Τέτοιες είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής (αναρρίχηση, αεραθλητισμός,
θαλάσσια σπορ) σε θέσεις πολύ κοντά στις φωλιές των Σπιζαετών αλλά και δραστηριότητες οι
οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, όπως η αλιεία, το κυνήγι, η υλοτομία, η κτηνοτροφία, οι εξορύξεις κ.λπ.

3.4 Οι μη αναστρέψιμοι κίνδυνοι για τον Σπιζαετό
Εκτός από την όχληση που μπορεί να δυσχεράνει την επιβίωση του είδους, υπάρχουν δυστυχώς και
οι παράγοντες που οδηγούν σε απευθείας θανάτωση ατόμων Σπιζαετού και οι οποίοι πάλι συνδέονται εξ ’ολοκλήρου με ανθρώπινες δραστηριότητες.
Η σημαντικότερη αιτία θανάτου για τους Σπιζαετούς (ιδιαίτερα τους νεαρούς) είναι αποδεδειγμένα η ηλεκτροπληξία ή/και η πρόσκρουση στα
δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή
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η αιτία θανάτου φτάνει μέχρι το 60% των γνωστών περιπτώσεων θανάτου Σπιζαετών στην
Ισπανία, ενώ στην Ελλάδα ήδη από τα πρώτα
δύο χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος LIFE

Bonelli eastMed έχουν επιβεβαιωθεί τέσσερις
θάνατοι απ’ αυτόν τον λόγο. Προσκρούσεις όμως
σημειώνονται και σε άλλα στοιχεία υποδομών,
πλην των καλωδίων, όπως περιφράξεις, κεραίες, ανεμογεννήτριες κ.ά.
Επιπρόσθετα, η λαθροθηρία και η εσφαλμένη εντύπωση ότι ο Σπιζαετός αποτελεί απειλή
για τα κτηνοτροφικά ή τα θηραματικά ζώα, οδηγεί σε θανατώσεις από πυροβολισμούς. Η συνήθεια των αρπακτικών να στρέφονται στην εύκολη λεία, μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με τον
άνθρωπο όταν το φυσικό περιβάλλον συνυπάρχει με το ανθρωπογενές. Τα οικόσιτα ζώα αποτελούν εύκολο στόχο για τα αρπακτικά, ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσια σε ενέργεια τροφή. Έτσι,
υπάρχει πάντα η πιθανότητα να θηρεύεται από
αρπακτικά πουλιά ένα μέρος του ζωικού κεφαλαίου, οι ιδιοκτήτες του οποίου δεν είναι πάντα
ανεκτικοί ως προς αυτήν την απώλεια. Για τον λόγο αυτόν, συχνά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
θα προβούν στην παράνομη θανάτωση αρπακτικών προκειμένου να προστατέψουν τα κτηνοτροφικά τους ζώα. Στην περίπτωση του Σπιζαετού
συνήθως θηρεύονται κότες, κουνέλια περιστέρια κ.λπ. Παρεμφερής λογική αρκετές φορές διέπει τους κυνηγούς, οι οποίοι θεωρούν τα αρπακτικά υπεύθυνα για απώλειες, άρα και επακόλουθη
μείωση της δικής τους κάρπωσης. Εκτός από τη
χρήση πυροβόλων όπλων για τη θανάτωση των
αρπακτικών, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και άλλες παράνομες μεθόδους όπως δηλητηριασμένα

δολώματα, παγίδες, καταστροφή φωλιών, υποβάθμιση του βιοτόπου των πουλιών κ.ά.
Παρόμοια κίνητρα, αν και με κύριο στόχο άλλα είδη, ευθύνονται για το εκτεταμένο πρόβλημα των
δηλητηριασμένων δολωμάτων, μια πραγματική
μάστιγα για τη ζωή της υπαίθρου, το οποίο έχει
ως παράπλευρη απώλεια και τον Σπιζαετό.
Ακόμη μία αιτία θανάτου είναι ο πνιγμός σε ανοιχτές δεξαμενές νερού οι οποίες χρησιμοποιούνται για άρδευση ή πυρόσβεση. Τα πουλιά κατεβαίνουν για να πιούν αλλά προσγειώνονται στο
νερό και τα κάθετα τοιχώματα δεν τους επιτρέπουν την έξοδο, με αποτέλεσμα να πνίγονται.
Τέλος, πάντα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ενδέχεται να σκοτώσουν ένα αρπακτικό πουλί χωρίς
κάποια «δικαιολογία», μόνο και μόνο αντιμετωπίζοντάς το ως κινητό στόχο, ή για να το βαλσαμώσουν ή να το εκθέσουν, ενέργειες που είναι όλες
παράνομες.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι αιτίες θανάτου του Σπιζαετού είναι κοινές και με άλλα
προστατευόμενα είδη, ενώ επίσης επηρεάζουν
έμμεσα όλα τα δομικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια μείωσης των
αιτιών θανάτου για τον Σπιζαετό θα επηρεάσει
θετικά και μια πλειάδα άλλων ειδών. Χρησιμοποιούμε ουσιαστικά ένα είδος (Σπιζαετός) ως
ομπρέλα για πολλά άλλα είδη.
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4. Δράσεις προστασίας για τον Σπιζαετό

Με την υποστήριξη του Προγράμματος LIFE Bonnelli eastMed για την προστασία του Σπιζαετού,
γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι απειλές που αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός στην Ελλάδα και
την Κύπρο. Στην Ελλάδα, οι φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν αναλάβει την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τέσσερις κύριους άξονες:

α) Έρευνα
Η μελέτη του είδους, καθώς όσο περισσότερα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα τόσο αποτελεσματικότερες και πιο στοχευμένες είναι οι δράσεις για την προστασία του. Ομάδες εργασίας έχουν αναλάβει δράσεις όπως:

•

•
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Την παρακολούθηση των Σπιζαετών, αλλά
και των φωλιών τους, με σκοπό την καταμέτρησή του πληθυσμού τους, την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής τους επιτυχίας, την
χαρτογράφηση των επικρατειών τους αλλά
και τη μελέτη πιο συγκεκριμένων παραμέτρων
όπως η αναλογία θηλυκών και αρσενικών πουλιών, η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού των
Σπιζαετών κ.ά.
Την τοποθέτηση δορυφορικών πομπών σε
νεαρούς Σπιζαετούς με σκοπό να αντληθούν
πληροφορίες για τη γεωγραφική κατανομή
του είδους, να εντοπιστούν οι περιοχές όπου

αναζητούν τη λεία τους ή πιθανά ασφαλή μέρη
για να κάνουν τη φωλιά τους, καθώς και να διαπιστωθεί εάν οι διαφορετικοί πληθυσμοί Σπιζαετών (π.χ. των νησιών του Αιγαίου ή της ΝΑ
Πελοποννήσου) επικοινωνούν μεταξύ τους.

•

Τον εντοπισμό των διατροφικών συνηθειών
του είδους αλλά και τη διαθεσιμότητα τροφής
για τον Σπιζαετό.

•

Τον εντοπισμό των Σημαντικών Περιοχών
για τον Σπιζαετό, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία αυτών που έχει ανάγκη για
την επιβίωσή του.

β) Μέτρα διατήρησης
Στο πλαίσιο αυτών εφαρμόζονται δράσεις οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας, την
αύξηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας και την εύρεση των βέλτιστων λύσεων ώστε να προσαρμοστούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο είδος. Οι
κυριότερες δράσεις αυτού του άξονα είναι:

•

•

Ο περιορισμός της όχλησης στις σημαντικές
για τον Σπιζαετό περιοχές, ιδίως την εποχή
αναπαραγωγής του είδους, όπως ο περιορισμός της κίνησης οχημάτων, η ρύθμιση αθλητικών δραστηριοτήτων (π.χ. αναρρίχηση) και
της κυνηγετικής δραστηριότητας, ενημέρωση
της αναρριχητικής κοινότητας για τις περιοχές
που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, δράσεις φύλαξης.
Η αύξηση της διαθέσιμης για τον Σπιζαετό
τροφής (λαγοί, πέρδικες). Αυτό γίνεται μέσω
της καλλιέργειας εγκαταλειμμένων αγροτικών εκτάσεων και την κατασκευή ή συντήρηση ποτιστρών για την εκ νέου προσέλκυση
της άγριας ζωής, τη δημιουργία ανοιγμάτων
σε περιοχές που έχουν πλήρως δασωθεί λόγω εγκατάλειψης ώστε να είναι ευκολότερη η
αναζήτηση λείας από τον Σπιζαετό, τη θέσπιση
Καταφυγίων Άγριας Ζωής.

γ) Εκπαίδευση και
ενημέρωση - ευαισθητοποίηση
Με την εφαρμογή δράσεων επικοινωνίας, ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του
κοινού, μέσω δράσεων όπως:

•
•

Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

•

Δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

•

Υλοποίηση σειράς σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικών με θέματα διατήρησης, έρευνας και πολιτικής για όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες της ανατολικής Μεσογείου

•

Οι μονώσεις και σημάνσεις του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος για να αποτραπούν θάνατοι από πρόσκρουση και ηλεκτροπληξία.

•

Η έκδοση οδηγού ορθής πρακτικής και η παραγωγή εργαλείου ορθής χωροθέτησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για να
αποφευχθεί η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος
του Σπιζαετού.

•

Ο εξοπλισμός ανοιχτών δεξαμενών με ειδικούς μηχανισμούς αποτροπής πνιγμών.

•

Η ίδρυση Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων με ειδικά εκπαιδευμένα
σκυλιά για τον περιορισμό της θανάτωσής των
αρπακτικών πουλιών εξαιτίας δηλητηρίασης.

•

Η υποστήριξη δομών περίθαλψης αγρίων
ζώων για την επανένταξη τραυματισμένων
Σπιζαετών στο φυσικό τους περιβάλλον.

δ) Δικτύωση
Με τη δημιουργία τοπικών, εθνικών αλλά και διεθνών δικτύων τα οποία εργάζονται από κοινού
σε θέματα επιστήμης, ανάπτυξης, εκπαίδευσης
και πολιτικής. Συγκεκριμένα:

•

Δίκτυο συνεργασίας για την προστασία του
Σπιζαετού μεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων, δημόσιων υπηρεσιών και άλλων φορέων από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου
και των Βαλκανίων (Δίκτυο ΕΜΒΟΝΕΤ: East
Mediterranean BONelli NETwork)

•

Οδηγός Καλών Πρακτικών που θα επιτρέψει
την υιοθέτηση και εφαρμογή των δράσεων
του Προγράμματος από άλλους φορείς

Παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλοποίηση εκδηλώσεων
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Μέρος Γ’

Δραστηριότητες

Μια μεγάλη οικογένεια

1

Με λίγα λόγια
Τα παιδιά ενημερώνονται για τα διαφορετικά είδη αετών που ζουν στην
Ελλάδα και ανάλογα με την ηλικία ή/και τα ενδιαφέροντά τους δημιουργούν
ένα «άλμπουμ φωτογραφιών» της οικογένειας των αετών ή συντάσσουν
χαϊκού με θέμα τους αετούς.

Στόχοι
Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν 8 είδη αετών της Ελλάδας, να καλλιεργήσουν
αίσθημα σεβασμού για τα εμβληματικά αρπακτικά πουλιά, να εκφραστούν δημιουργικά.

Υλικά
•
•
•
•
•

2 Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες
με δυνατότητα επέκτασης

Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
Μπογιές
Ψαλίδι
Χαρτόνι Α3
Έγχρωμα αντίγραφα των
φύλλων «Αετοί της Ελλάδας»
από το Υποστηρικτικό Υλικό
(διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή)

Ηλικία
9 έως 11 ετών

KK

Κάρτες
1

31

Περιγραφή

1

Συζήτηση με ερέθισμα την κάρτα 1

Ο εμψυχωτής με ερέθισμα την κάρτα 1 ρωτά τα παιδιά ποια αρπακτικά πουλιά γνωρίζουν και σημειώνει τις απαντήσεις τους στον πίνακα.
Συμβουλεύεται τα κείμενα των φύλλων πληροφοριών και διακρίνει τους αετούς από τα υπόλοιπα είδη αρπακτικών του πίνακα (π.χ. γύπες, γεράκια). Εστιάζει στα είδη αετών που έχουν αναφερθεί από τα
παιδιά και ξεκινά συζήτηση σχετικά με τη μεγάλη αυτή ομάδα αρπακτικών πουλιών:

•
•
•

Πώς μοιάζει ένας αετός;
Σε τι διαφέρουν οι αετοί από τους γύπες και τα γεράκια;
Έχετε δει κάποιον από κοντά; Αν ναι, πώς έμοιαζε;

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής παράγει έγχρωμα αντίγραφα των φύλλων «Αετοί της Ελλάδας». Τα παιδιά σε ομάδες, εστιάζουν στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αετών αλλά και παρατηρούν τις διαφορές μεταξύ των ειδών αετών των φύλλων. Χρησιμοποιούν τον εξής βοηθητικό άξονα για τις παρατηρήσεις και συγκρίσεις τους:
Χρώματα στο κεφάλι, το στήθος και την κοιλιά, τα φτερά αλλά και χρώματα και σχήμα στην ουρά, ένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάθε είδους.

Στην Ελλάδα απαντούν τακτικά 10 είδη αετών. Αποτελούν μία ομάδα πουλιών η οποία
παρουσιάζει δυσκολίες στην αναγνώριση, καθώς αρκετοί από αυτούς μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι τα χρώματα, το σχήμα των φτερών, ο τρόπος πετάγματος.
Απαιτεί αφοσίωση στην παρατήρηση στη φύση, όμως όταν αποκτηθεί η σχετική εμπειρία, αποκαλύπτεται ένας συναρπαστικός κόσμος, που διακρίνεται από διαφορετικότητα
και ποικιλομορφία.

Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να μελετήσουν τα κείμενα των φύλλων «Αν ήσουν αετός», με σκοπό κάθε παιδί να επιλέξει εκείνο το
είδος αετού που του «ταιριάζει» καλύτερα. Είναι
σημαντικό για την άσκηση που ακολουθεί, όλα τα
παιδιά να μελετήσουν όλα τα κείμενα.
Στη συνέχεια, τα παιδιά σχηματίζουν ομάδες,
αξιοποιώντας τη σιωπηλή τέχνη της παντομίμας:
κάθε παιδί περιγράφει το είδος που έχει επιλέξει χωρίς τη χρήση προφορικού λόγου, μόνο με
κινήσεις του σώματος αλλά και εκφράσεις του
προσώπου.
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Τα υπόλοιπα παιδιά ερμηνεύουν τις κινήσεις του
και αποκαλύπτουν το είδος που επέλεξε. Τα παιδιά που μοιράζονται το ίδιο είδος σχηματίζουν
μία ομάδα (π.χ. οι Θαλασσαετοί, οι Σπιζαετοί
κ.λπ.). Αν οι ομάδες είναι ανισομεγέθεις, ο εμψυχωτής μπορεί να ενώσει δύο ή περισσότερες
ομάδες, ενώ το όνομα της ομάδας αποφασίζεται
από κοινού από τα μέλη της.
Ανάλογα με το διδακτικό πλαίσιο που έχει ορίσει ο εμψυχωτής, την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, προτείνονται οι εξής δραστηριότητες:

Χαϊκού:

Ζωγραφική:

Οι ομάδες που διαμορφώθηκαν αναλαμβάνουν να συντάξουν χαϊκού με θέμα τους
αετούς, αξιοποιώντας τη φαντασία τους,
την πληροφορία που έλαβαν γι’ αυτούς και
τη δομή της ιαπωνικής φόρμας. Υποστηρικτικά, ο εμψυχωτής μπορεί να αξιοποιήσει λέξεις-κλειδιά από τα κείμενα των φύλλων «Αν ήσουν αετός» που παραπέμπουν
σε στοιχεία της φύσης (π.χ. φίδι, θάλασσα,
έλος, δέντρο, αέρας, ποτάμι), ώστε να τις
ενσωματώσουν οι ομάδες στις 5σύλλαβες
ή 7σύλλαβες φράσεις των χαϊκού, αν και
δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν
αυστηρά τους κανόνες αυτούς.

Ο εμψυχωτής παράγει αντίγραφα του
φύλλου «Οικογενειακό άλμπουμ». Οι
ομάδες ζωγραφίζουν τα ασπρόμαυρα
σχέδια του φύλλου, ενώ μόλις ολοκληρώσουν μπορούν να κολλήσουν τις ζωγραφιές τους σε χαρτόνι Α3, σημειώνοντας λίγα λόγια για το κάθε είδος (το όνομά του,
ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τους
έκανε εντύπωση, αν προτιμά περιοχές με
δέντρα ή/και νερό ή βράχια κ.ά.) με σκοπό
να φτιάξουν το «φωτογραφικό άλμπουμ»
της οικογένειας των αετών.

Τα παιδιά παρουσιάζουν τα έργα τους και, εφόσον το επιθυμούν, αιτιολογούν ατομικά την αρχική τους
επιλογή, ενώ ο εμψυχωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ως βοηθητικό άξονα:

•
•

Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε είδους;
Τι διαφορετικό έχει το είδος που επέλεξες από τα άλλα είδη;

Στο τέλος, γίνεται συζήτηση:

•
•
•

Πόσοι αετοί κινδυνεύουν με εξαφάνιση;
Ποιοι μπορεί να είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε;
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Αν ήσουν αετός (α)
Ο σπάνιος Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)
Ο Θαλασσαετός είναι ο μεγαλύτερος αετός στην Ευρώπη και από τους μεγαλύτερους στον
κόσμο, με άνοιγμα φτερών που αγγίζει τα 2,5 μέτρα! Κάποτε αποτελούσε παρέα των βαρκάρηδων σε παραθαλάσσια μέρη. Σήμερα, που η ακτή δεν αποτελεί τόπο ηρεμίας αλλά
πολύβουης ανθρώπινης παρουσίας, ενώ ακόμα και η εκεί διαθέσιμη τροφή σπανίζει, έχει
παραμείνει μόνο στην περιφέρεια μεγάλων υγροτόπων όπως ποτάμια, λίμνες και λιμνοθάλασσες. Προτιμά να τρέφεται με υδρόβια πουλιά, θηλαστικά, ακόμη και ψοφίμια αλλά
και ψάρια τα οποία πιάνει από την επιφάνεια του νερού. Επιλέγει το ταίρι του για μια ζωή
και φροντίζει να διεκδικεί τον χώρο που του ανήκει, συνηθώς μεγάλης έκτασης! Εκτός από
τα λίγα ζευγάρια που φωλιάζουν στη Β. Ελλάδα, τον χειμώνα μας επισκέπτονται και νεαρά
άτομα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη για να βρουν καλύτερες συνθήκες και περισσότερο φαγητό από ό,τι στην πατρίδα τους.
Καθεστώς παρουσίας στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον

Ο εκλεκτικός Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Όπως αποκαλύπτει και το όνομά του, έχει αφιερώσει τη ζωή του σε έναν σκοπό: να γίνει ο
καλύτερος κυνηγός ερπετών! Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με ερπετά, κυρίως σαύρες
και φίδια. Αντέχει και στα δύσκολα, αφού αν χρειαστεί θα τραφεί ακόμα και με τη δηλητηριώδη Οχιά. Όσο βέβαια σπανίζουν τα ερπετά, τόσο περισσότερο δυσκολεύεται να τραφεί ο ίδιος αλλά και οι νεοσσοί του. Φροντίζει να κάνει τις πτήσεις του ξεχωριστές, καθώς
συχνά το πέταγμά του μπορεί να μετατραπεί σε επιτόπια αιώρηση: αφήνει τα πόδια του να
κρέμονται στον αέρα και χτυπάει δυνατά τις φτερούγες του, μένοντας σταθερά στο ίδιο
σημείο. Τον χειμώνα θα αφήσει τη χώρα μας, αλλά και την Ευρώπη, για την άλλη του πατρίδα, την Αφρική.
Καθεστώς παρουσίας στην Ελλάδα: Σχεδόν απειλούμενο

Ο φωνακλάς Κραυγαετός (Clanga pomarina)
Ο Κραυγαετός φροντίζει να κάνει συχνά αισθητή την παρουσία του μέσα στο δάσος, με
τις χαρακτηριστικές του «κραυγές» που θυμίζουν γάβγισμα μικρού σκύλου. Δύσκολα θα
τον χαρακτηρίσει κανείς ως εκλεκτικό, καθώς έχει μεγάλη ποικιλία στην τροφή του: μικρά
θηλαστικά, ψάρια, ερπετά, βατράχια ακόμη και σκουλήκια μπορεί να τον ικανοποιήσουν.
Ανάλαφρος κυνηγός, αν χρειαστεί θα κυνηγήσει το θήραμά του και με τα πόδια, ενώ δεν
λείπουν φυσικά και πιο κλασικές τεχνικές, όπως να ανεμοπορεί σε κύκλους για να αναζητά τη λεία του. Είναι αετός που προτιμά τα δέντρα, καθώς εκεί θα φτιάξει τη φωλιά του. Η
γειτονιά του είναι συνήθως κοντά στο νερό (έλη, ποτάμια, υγρότοποι) και ποτέ σε μεγάλο
υψόμετρο. Στην Ελλάδα τον βλέπουμε μόνο από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, αφού τον
χειμώνα τον περνάει στην Αφρική.
Καθεστώς παρουσίας στην Ελλάδα: Κινδυνεύον

34

1

Αν ήσουν αετός (β)

1

Ο κομψός Στικταετός (Clanga clanga)
Ο Στικταετός είναι πολύ συγγενικός με τον Κραυγαετό, αν και ο Στικταετός φωλιάζει στα δάση της Βόρειας Ευρώπης και της Ανατολικής Ρωσίας και μας επισκέπτεται μόνο τον χειμώνα.
Καθώς τρέφεται κυρίως με υδρόβια πουλιά, συχνάζει σε μεγάλους υγρότοπους και ποτάμια,
όπου κουρνιάζει σε ψηλά δέντρα, συχνά παρέα με άλλους Στικταετούς. Οφείλει το όνομά του
στις λευκές κηλίδες και πιτσιλιές που στολίζουν τη σοκολατί ράχη του όταν είναι νεαρός. Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι όμως η επιστημονική του ονομασία (Clanga clanga), η οποία προέρχεται από την ελληνική λέξη «κλαγγή» που σημαίνει τον ήχο που βγάζουν τα μέταλλα όταν
τα χτυπάμε μεταξύ τους. Παρά το γεγονός ότι όλες οι περιοχές που επισκέπτεται στην Ελλάδα
είναι προστατευόμενες, παραμένει ευάλωτος σε αρκετές απειλές, αν και τα τελευταία χρόνια
φαίνεται πως οι Στικταετοί που προτιμούν τη χώρα μας για να ξεχειμωνιάσουν αυξάνονται.
Καθεστώς παρουσίας στην Ελλάδα: Κινδυνεύον

Ο λαμπερός Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Ο δυνατότερος (και διασημότερος) αετός στην Ελλάδα. Το «λαμπερό» όνομα που πήρε από
τα «χρυσαφένια» φτερά στο κεφάλι του αλλά και ο εμβληματικός του χαρακτήρας ως αρπακτικό της χώρας μας, δεν φαίνεται να τον απαλλάσσουν από απειλές όπως είναι η παράνομη
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Λατρεύει τις χελώνες, καθώς αποτελούν εκλεκτό μεζέ γι’ αυτόν, τις οποίες πετά από ψηλά πάνω σε βράχια για να τις σπάσει. Προσελκύει το μελλοντικό του ταίρι με εντυπωσιακές πτήσεις στον αέρα, εφορμώντας στο κενό. Συνώνυμος της
άγριας ομορφιάς και της μεγαλοπρέπειας, συχνά αναφέρεται σε παραδόσεις και τραγούδια
πολλών λαών, ενώ επίσης απεικονίζεται και σε πλήθος σημαιών, θυρεών και λοιπών συμβόλων. Οι χαρακτηρισμοί που τον κοσμούν συνδέονται και με τα τοπία που προτιμά: περιοχές με
βράχια, πλαγιές και κορυφές βουνών έως και τα 1.800 μέτρα αλλά και δυσπρόσιτα φαράγγια.
Καθεστώς παρουσίας στην Ελλάδα: Κινδυνεύον

Ο ευέλικτος Γερακαετός (Aquilla pennata)
Θα εντυπωσιάσει το πιστό του ταίρι με κατακόρυφες πτήσεις που κόβουν την ανάσα! Μοιράζεται το ίδιο μενού με τον Σπιζαετό (πέρδικες, λαγούς και σαύρες) αλλά σε αντίθεση με τον
ατρόμητο αετό, διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία. Ως ο μικρότερος αετός, είναι ευκίνητος όπως
τα μικρότερα γεράκια -ιδιαίτερο χάρισμα, που του επιτρέπει να είναι από τους λίγους αετούς
που μπορούν να κινούνται ανάμεσα στα δέντρα. Έχει άλλωστε καλή σχέση μαζί τους, αφού
εκεί θα φτιάξει τη φωλιά του αλλά και θα σταθεί μέχρι να εντοπίσει τη λεία του. Όσο βέβαια
«υποφέρουν» τα δάση στη χώρα μας αλλά και την Ευρώπη, τόσο περιορίζεται και η παρουσία
του... Τον χειμώνα θα αφήσει τη χώρα μας για να πάει στην Κεντρική και Νότια Αφρική.
Καθεστώς παρουσίας στην Ελλάδα: Κινδυνεύον
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Αν ήσουν αετός (γ)

1

Ο δυναμικός Σπιζαετός (Aquilla fasciata)
Αν και καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να μην τον δει κανείς, έμπειροι επιστήμονες που μελετούν τα πουλιά έχουν μάθει πολλά γι’ αυτόν. Αποφεύγει τα δάση και προτιμά ανοιχτά μέρη
όπου μπορεί να βλέπει καλύτερα για να κυνηγήσει την τροφή του, κυρίως πέρδικες, λαγούς
και κουνέλια αλλά και ερπετά. Κυνηγάει πολύ πιο αποτελεσματικά μαζί με το ζευγάρι του, με το
οποίο μοιράζουν τους ρόλους στο κυνήγι: ο ένας αιφνιδιάζει το θήραμα ώστε να αφήσει την
κρυψώνα του και να το αρπάξει ο άλλος! Η φωλιά του βρίσκεται πάντα σε απρόσιτα βράχια και
μακριά από ανθρώπους. Ο Σπιζαετός είναι πιστός στο ταίρι του και μένει μαζί του για μια ζωή.
Πριν όμως νοικοκυρευτεί, ταξιδεύει για τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του σε μεγάλες αποστάσεις, ώστε να ανακαλύψει καλές περιοχές για να εγκατασταθεί.
Καθεστώς παρουσίας στην Ελλάδα: Τρωτό

Ο πειρατής Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Όπως φανερώνει το όνομά του, περνά το μεγαλύτερο μέρος της μέρας αναζητώντας… ψάρια!
Μοναδικός στο είδος του, θα εφορμήσει στο νερό ύστερα από μια εντυπωσιακή βουτιά στον
αέρα με το κεφάλι προς τα κάτω και τα πόδια μπροστά για να πιάσει τη λεία του. Είναι ο μονός
αετός που μπορεί να βουτήξει όλος μέσα στο νερό και να απογειωθεί ξανά. Ξεχωρίζει εύκολα
από τους άλλους αετούς από το λευκό κεφάλι με τη μαυριδερή γραμμή στο μάτι που του δίνει
όψη πειρατή! Αν και κάποτε φώλιαζε και στη χώρα μας, στις μέρες μας θα τον δούμε μονάχα
ως περαστικό την άνοιξη και το φθινόπωρο, ενώ κάποια λίγα άτομα ξεχειμωνιάζουν στην Ελλάδα. Προτιμά πάντοτε μέρη με νερό πλούσιο σε ψάρια, όπως μεγάλες λίμνες, ποτάμια και λιμνοθάλασσες.
Καθεστώς παρουσίας στην Ελλάδα: Μειωμένου ενδιαφέροντος
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Οικογενειακό άλμπουμ (α)

Χρυσαετός:

Σπιζαετός:

Φιδαετός:

Γερακαετός:

Καφέ σκούρο στο κεφάλι
Πολύ ανοιχτό καφέ (σαν χρυσό) στο σβέρκο
Καφέ σώμα και ουρά
Κίτρινο ράμφος με γκρι άκρη
Κίτρινα δάχτυλα

Καφέ στο πάνω μέρος του κεφαλιού
Γκρι στο πρόσωπο και το ράμφος
Κίτρινο στα μάτια
Καφέ στον λαιμό και τις φτερούγες
Λευκό στην κοιλιά με καφέ κηλίδες
Μπεζ στα πόδια

1

Ανοιχτό καφέ στο κεφάλι
Λευκό στην κοιλιά και στο στήθος με μαύρες
κηλίδες
Σκούρο καφέ στις φτερούγες και τα πόδια
Κίτρινο ράμφος με γκρι άκρη
Κίτρινα δάχτυλα

Καφέ από πάνω με πιο ανοιχτόχρωμες
περιοχές κατά μήκος των φτερών
Καφέ στα πόδια και την ουρά
Λευκό στο στήθος
Κίτρινο ράμφος με γκρι άκρη
Πορτοκαλί στα μάτια
Κίτρινα δάχτυλα
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Οικογενειακό άλμπουμ (β)

1

Ψαραετός:
Θαλασσαετός:

Καφέ σκούρο στο σώμα
Kίτρινο στο ράμφος και τα δάχτυλα
Λευκό στην ουρά

Στικταετός:

Καφέ σκούρο (σχεδόν σοκολατί) στο κεφάλι
Καφέ σκούρο στα φτερά και τα πόδια
(με λευκές κηλίδες μόνο στα νεαρά)
Κίτρινο ράμφος με γκρι άκρη
Κίτρινα δάχτυλα
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 ευκό στο λοφίο και το κεφάλι
Λ
Σχεδόν μαύρο στεφάνι γύρω από τα μάτια
και προς τον αυχένα
Καφέ στην πλάτη, τις φτερούγες και την ουρά
Καφέ στο στήθος με λευκές γραμμές
Γκρι στο ράμφος
Λευκό στην κοιλιά και τα πόδια

Κραυγαετός:

 αφέ ανοιχτό (σχεδόν κανελί) στο κεφάλι,
Κ
το στήθος και τον λαιμό
Καφέ ανοιχτό στις φτερούγες με καφέ
σκούρο στις άκρες τους
Κίτρινο ράμφος με γκρι άκρη
Κίτρινα δάχτυλα

Ο αετός της Μεσογείου

2

Με λίγα λόγια
Τα μικρότερα παιδιά κατασκευάζουν τρισδιάστατη κατασκευή mobile με
θέμα το τροφικό πλέγμα στο οποίο συμμετέχει ο Σπιζαετός, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά εντοπίζουν σε χάρτη τις περιοχές όπου απαντά ο Σπιζαετός
στην Ελλάδα και διατυπώνουν υποθέσεις για τις επικράτειες του είδους
στην περιοχή τους.

Στόχοι
Οι μαθητές/τριες να ταξινομούν τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο τροφικό
πλέγμα του Σπιζαετού στα διαφορετικά τροφικά επίπεδα, να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα των τροφικών πλεγμάτων, να διακρίνουν τις απαιτήσεις ενός είδους
για συγκεκριμένο ενδιαίτημα και είδος τροφής.

Υλικά
•
•
•
•
•

2 Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
Λεπτά σχοινάκια
Μπογιές
Ψαλίδια
Χάρτης της Ελλάδας

Ηλικία
9 ετών και άνω

KK

Κάρτες
7, 9
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Περιγραφή

7 9

Συζήτηση με ερέθισμα τις κάρτες 7 και 9

Ο εμψυχωτής με ερέθισμα την κάρτα 7 ξεκινά συζήτηση για τις διατροφικές συνήθειες των αετών, με
ειδική αναφορά στον Σπιζαετό. Συζητά με τα παιδιά:

•
•
•

Γιατί τα λέμε αρπακτικά πουλιά;
Ποια είναι η θέση τους στην τροφική αλυσίδα;
Με τι τρέφεται ο Σπιζαετός;  

Ο Σπιζαετός, ως ανώτερος θηρευτής των μεσογειακών οικοσυστημάτων, αποτελεί
«βιοδείκτη» της κατάστασης των περιοχών που χρησιμοποιεί. Αν και ο Σπιζαετός παλαιότερα ήταν πολύ πιο κοινό είδος στην ελληνική ύπαιθρο, πλέον απαντά σε συγκεκριμένες περιοχές της ΝΑ Πελοποννήσου, της Κρήτης και στο Αιγαίο, ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιος στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.

Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας κατασκευάζουν τρισδιάστατες κατασκευές με θέμα το τροφικό δίκτυο
στο οποίο συμμετέχει ο Σπιζαετός. Ο εμψυχωτής παράγει αντίγραφα των φύλλων «Το δίκτυο του Σπιζαετού». Αρχικά, καλεί τα παιδιά να παρατηρήσουν τους οργανισμούς των φύλλων και να διατυπώσουν υποθέσεις για τον ρόλο του καθενός στο τροφικό δίκτυο:

•
•
•
•

Ποιος οργανισμός τρώει ποιον;
Ποιοι οργανισμοί θα τοποθετηθούν σε ποιο επίπεδο;
Πόσα τροφικά επίπεδα μπορούν να σχηματιστούν;   
Ποιος βρίσκεται στην κορυφή του πλέγματος;

Χρωματίζουν με βάση τις οδηγίες τον Σπιζαετό,
καθώς και τα υπόλοιπα είδη των φύλλων, ενώ
κόβουν στα αντίστοιχα περιγράμματα. Κολλάνε τις δύο πλευρές του σώματος του Σπιζαετού
μεταξύ τους αλλά και την πάνω και κάτω πλευρά από το δεξί και αριστερό φτερό του. Κολλάνε τα φτερά πάνω στο σώμα του πουλιού, ενώ
τοποθετούν και την ουρά του. Δίνεται προσοχή
οι άκρες των φτερών να δείχνουν προς τα πίσω.
Στο τέλος, περνούν λεπτό σχοινάκι από τα φτερά
και το σώμα του Σπιζαετού και δένουν τα σχοινάκια μεταξύ τους με χαλαρούς κόμπους. Αντίστοιχα, περνούν με σχοινάκια και τα υπόλοιπα είδη,
τηρώντας τη σειρά του τροφικού πλέγματος που
διαμόρφωσαν.
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Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, εστιάζουν στον βιότοπο του Σπιζαετού. Με ερέθισμα την κάρτα 9, συζητούν:

•
•
•

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός κατάλληλου για τον Σπιζαετό οικοσυστήματος;
Σε τι διαφέρει από τους άλλους αετούς;
Είναι ο τόπος σας ένα κατάλληλο μέρος για τον Σπιζαετό; Γιατί;

Αν και συνήθως χρησιμοποιούμε τον γενικό όρο «αετός», η οικογένεια αυτή έχει
αρκετά μέλη και είναι όλα τους ξεχωριστά, καθώς κάθε είδος είναι προσαρμοσμένο
και αποδίδει καλύτερα σε συγκεκριμένο τρόπο ζωής (κλίμα, βιότοπο, είδος τροφής). Ένα
είδος που θα δοκίμαζε να «μετακομίσει» σε άλλον βιότοπο, δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τα εκεί υπάρχοντα είδη στην αναζήτηση τροφής ή την εύρεση
θέσεων για φωλιά.

Στη συνέχεια, παράγει αντίγραφα του φύλλου «Οι γειτονιές του Σπιζαετού» και τα παιδιά σε ομάδες
εντοπίζουν τις περιοχές όπου απαντά το είδος, αφού συμβουλευτούν τις πληροφορίες στο τέλος της
ενότητας. Σκιαγραφούν με μολύβι (ή χρωματίζουν) τις αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδας στον χάρτη
και εστιάζουν στον δικό τους τόπο. Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο ή από προφορικές μαρτυρίες της οικογένειάς τους για να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πιθανές επικράτειες του
Σπιζαετού στην περιοχή τους. Μπορούν να αξιοποιήσουν τον παρακάτω βοηθητικό άξονα στην έρευνά τους:

•	Γκρεμοί:

Οι φωλιές των Σπιζαετών στην Ελλάδα παρατηρούνται αποκλειστικά σε βράχια. Το έντονο
ανάγλυφο των γκρεμών τους προσφέρει ασφαλείς θέσεις για να φτιάξουν τη φωλιά τους.

•

Ανοιχτές εκτάσεις:
Πολλοί αετοί -αν και όχι όλοι- έχουν προσαρμοστεί να κυνηγούν σε ανοιχτές εκτάσεις. Τους
είναι απαραίτητες για να μπορούν να εντοπίζουν με μεγαλύτερη ευκολία τα θηράματά τους.
Το μέγεθός των αετών αλλά και η συνήθειά τους να πετούν ψηλά ψάχνοντας τη λεία τους,
δεν τους επιτρέπει να κινούνται με ευελιξία ανάμεσα σε δέντρα.

•

Αφθονία τροφής:
Η διαθεσιμότητα τροφής είναι καθοριστικός παράγοντας για τον ρυθμό επιβίωσης και αναπαραγωγής των Σπιζαετών. Μια κατάλληλη γι’ αυτούς περιοχή πρέπει να φιλοξενεί κουνέλια, λαγούς αλλά και μεσαίου μεγέθους πουλιά όπως πέρδικες, κουρούνες και γλάρους.
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•

Ησυχία:
Ο Σπιζαετός είναι πολύ ευαίσθητος στην όχληση. Η έντονη ανθρώπινη παρουσία αποτελεί
αιτία απομάκρυνσης από μια περιοχή που κατά τα άλλα μπορεί να ήταν κατάλληλη γι’ αυτόν.

•

Καλός καιρός:
Δεν μπορεί το πολύ κρύο και τις πολλές κακοκαιρίες. Θέλει ζεστούς χειμώνες γιατί γεννάει
τα αβγά του από τον Φεβρουάριο.

•

Μακριά από θανάσιμες παγίδες:
Καλώδια και κολόνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ανεμογεννήτριες, φράχτες από
συρματοπλέγματα, δηλητηριασμένα δολώματα (φόλες), ανοιχτές δεξαμενές με κάθετα τοιχώματα.

•

Μακριά από:
Πόλη, πυκνό δάσος, χιόνια, φασαρία, μέρη χωρίς βράχια (π.χ. πεδιάδες), τουλάχιστον στην
Ελλάδα.

Διευκρινίζεται στα παιδιά πως οι επικράτειες του Σπιζαετού είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν
στην πραγματικότητα, όπως άλλωστε και ο ίδιος, και πως σκοπός της έρευνάς τους είναι να διατυπώσουν υποθέσεις.

Οι γειτονιές του Σπιζαετού
•
•
•
•
•
•

42

Πρασανό Φαράγγι (Ρέθυμνο)
Τήλος
Γυάρος
Κάρπαθος
Ηρακλειά
Άνδρος

Απαντήσεις
•
•
•
•
•
•

Νάξος
Λευκά Όρη
Σούνιο
Αστερούσια Όρη
Αντικύθηρα
Ταΰγετος

•
•
•
•
•
•

Διονυσάδες Νήσοι
Νήσος Δία
Μονεμβάσια
Μάνη
Κυπαρίσσι
Λεωνίδιο

Το δίκτυο του Σπιζαετού (α)
ΚΙΤΡΙΝΟ ράμφος

2

Καφέ κεφάλι

Λευκή κοιλιά
με μαύρες
κηλίδες

Καφέ ΟΥΡΑ

Καφέ
(ανοιχτό)
πλάτη

Κίτρινα πόδια
με μαύρα νύχια
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Το δίκτυο του Σπιζαετού (β)
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΦΤΕΡΟΥΓΑΣ:
ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΦΤΕΡΟΥΓΑΣ:
ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΚΑΦΕ
ΚΗΛΙΔΕΣ

ΔΕΞΙΑ
ΦΤΕΡΟΥΓΑ
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2

Το δίκτυο του Σπιζαετού (γ)
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΦΤΕΡΟΥΓΑΣ:
ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΚΑΦΕ ΚΗΛΙΔΕΣ

2

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΦΤΕΡΟΥΓΑΣ:
ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΦΤΕΡΟΥΓΑ
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2

Το δίκτυο του Σπιζαετού (δ)

Ξεφτέρι
Αλεπού

Αγριογούρουνο

Ασβός
Κατσίκα

Δενδρογαλιά
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Πέρδικα
Βάτραχος

2

Το δίκτυο του Σπιζαετού (ε)

Αρουραίος

Λαγός

Λιβελούλα
Σαλιγκάρι

Μανιτάρι

Μαργαρίτα

Τραχεία
Πεύκη

Αγρωστώδες
φυτό
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Χάρτης: Άρης Μανωλόπουλος / Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

Οι γειτονιές του Σπιζαετού
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2

Οι περιπέτειες
ενός νεαρού Σπιζαετού

13

Με λίγα λόγια
Τα παιδιά ενημερώνονται για τους φυσικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει
η άγρια ζωή και με αφορμή τις περιπέτειες ενός νεαρού Σπιζαετού, συμμετέχουν σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής.

Στόχοι
Οι μαθητές/τριες να ονομάζουν φυσικούς κινδύνους της άγριας ζωής, να προβληματιστούν για τις καθημερινές προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζει η άγρια
ζωή, να εκφράσουν δημιουργικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για τους
κανόνες της άγριας φύσης.

Υλικά
•
•
•

2 Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
Μολύβια
Λευκές κόλλες

Ηλικία
9 ετών και άνω

KK

Κάρτες

2, 3, 6, 26
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Περιγραφή

2 3 6 26

Συζήτηση με ερέθισμα τις κάρτες 2,3,6 και 26

Ο εμψυχωτής ξεκινά συζήτηση με ερέθισμα τις κάρτες 3, 6 και 26 για τους φυσικούς κινδύνους που
αντιμετωπίζει η άγρια ζωή. Αρχικά, γενικά για τα είδη ζωής που απαντούν στον πλανήτη ώστε να καταθέσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και στη συνέχεια ειδικότερα για τους φυσικούς κινδύνους των
αρπακτικών πουλιών. Η συζήτηση μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες, τη δυναμική αλλά και την ηλικία των παιδιών:

•
•
•
•
•

Μπορείτε να αναφέρετε κάποιους φυσικούς κινδύνους για την άγρια ζωή;
 ώς διαφέρουν οι φυσικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ανώτεροι θηρευτές από αυτούς που αντιμετωΠ
πίζουν οι παραγωγοί;
Ποιους φυσικούς κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίζουν τα άγρια πουλιά;
Ποιοι μπορεί να είναι οι φυσικοί κίνδυνοι για αρπακτικά πουλιά όπως ο Σπιζαετός;
Ποιους φυσικούς κινδύνους αντιμετωπίζει ο άνθρωπος;

Ο εμψυχωτής αφού επιβεβαιώσει τους φυσικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός, συζητά με
ερέθισμα την κάρτα 2 για τις περιπέτειες ενός νεαρού Σπιζαετού:

•
•
•

Πόσο μακρινά ταξίδια μπορούν να κάνουν τα πουλιά;
Ταξιδεύουν όλα τα πουλιά; Κάνουν όλα μακρινά ταξίδια;
Πού έφτασε ο νεαρός Σπιζαετός της εικόνας;

Οι Σπιζαετοί, από τη στιγμή που θα εγκαταλείψουν τη φωλιά τους ως την ενηλικίωσή
τους (στα 4 έτη), δεν μένουν κάπου μόνιμα. Μετακινούνται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 1.000 χιλιόμετρα, τις οποίες και εξερευνούν. Αυτά τους
τα ταξίδια δεν γίνονται τυχαία αλλά με βάση κάποιες απαιτήσεις για την επιβίωσή τους. Οι
Σπιζαετοί σε αυτή τη φάση της ζωής τους ψάχνουν να βρουν περιοχές με αρκετή τροφή
αλλά χωρίς ιδιαίτερη ανθρώπινη όχληση. Επίσης, αποφεύγουν τις περιοχές που έχουν ήδη
καταληφθεί από άλλα ενήλικα πουλιά του είδους τους (ενεργές επικράτειες) ή άλλων μεγάλων αετών (π.χ. Χρυσαετών), αφού αν πλησιάσουν κοντά σε αυτές θα δεχτούν επίθεση
από τους «ιδιοκτήτες» της περιοχής. Έτσι, πολλές φορές θα βρουν καταφύγιο σε ανοιχτές
εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή υγροτόπων (ιδιαίτερα τον χειμώνα), σε βουνά με χαμηλή βλάστηση και σε μικρά νησιά.

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 4-5 ατόμων.
Οι ομάδες με παιδιά μικρότερης ηλικίας αξιοποιούν τις κάρτες της δραστηριότητας και την
ιστορία των ερευνητών πεδίου του φύλλου εργασίας «Ιστορίες πεδίου» που βασίζεται σε
πραγματικά γεγονότα, με σκοπό να συμμετέχουν
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σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Εναλλακτικά,
ο εμψυχωτής μπορεί να παρουσιάσει ο ίδιος με
αφηγηματικό τρόπο την ιστορία του φύλλου στα
παιδιά.

Τα παιδιά, με βάση την ιστορία που άκουσαν αλλά και τη φαντασία τους, καλούνται να συντάξουν το
ημερολόγιο ενός ερευνητή πεδίου που τοποθετεί δορυφορικό πομπό σε έναν ενήλικο Σπιζαετό με σκοπό να παρακολουθεί τις μετακινήσεις του στην περιοχή που χρησιμοποιεί για να φτιάξει τις φωλιές του
και να αναζητά τη λεία του.
Ο εμψυχωτής εξηγεί πως ο ερευνητής γράφει στο ημερολόγιό του κάθε βράδυ ό,τι σημαντικό έχει συμβεί, καθώς και τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Τα παιδιά υιοθετούν την οπτική γωνία του ήρωά τους και συντάσσουν μια παράγραφο που
περιγράφει ένα γεγονός αλλά και τις σκέψεις τους σε σχέση με αυτό. Υποστηρικτικά, ο εμψυχωτής μπορεί να δώσει τις εξής κατευθυντήριες ερωτήσεις:

•
•
•
•
•

Σε ποιο μέρος διαδραματίζεται η ιστορία;
Ποια είναι τα πρόσωπα της ιστορίας;
Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας; Μήπως είδες ή άκουσες κάτι που σε προβλημάτισε;
Παρουσιάστηκαν κίνδυνοι; Αν ναι, ποιοι; Πώς αντέδρασαν τα πρόσωπα της ιστορίας;
Ποιο είναι το τέλος της ιστορίας;

Οι ομάδες με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας εστιάζουν στους φυσικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η
άγρια ζωή, καθώς και στα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να τους αντιμετωπίσουν τόσο οι ίδιοι
οι οργανισμοί όσο και ο άνθρωπος. Δίνεται στις ομάδες το παρακάτω απόσπασμα από ένα άρθρο του
ερευνητικού ηλεκτρονικού περιοδικού «The Conversation»:

«Φανταστείτε το εξής: ένας χαριτωμένος
νεοσσός πιγκουίνου, εγκλωβισμένος μέσα
σε μια χιονισμένη χαράδρα κατά τη διάρκειας μιας δυνατής καταιγίδας, χωρίς καμία
διέξοδο. Κινηματογραφείτε τον φυσικό κόσμο για εβδομάδες, ακολουθώντας το συγκεκριμένο μωρό πιγκουίνο. Έχετε επενδύσει σε αυτό, ενδιαφερθεί, συνδεθεί –θα
μπορούσατε να το αφήσετε να πεθάνει ή
θα θέλατε να το σώσετε; Κατά τη διάρκεια
γυρισμάτων ενός επεισοδίου της σειράς
Dynasties, το συνεργείο του BBC αποφάσισε να παρέμβει, προκαλώντας διαμάχη για
τη διαδικασία».

Μπορούν να δουν το σχετικό
απόσπασμα εδώ:
https://www.youtube.com/
watch?v=2Co_hmLenD8
(ή εναλλακτικά να κάνουν αναζήτηση
στο YouTube με τις εξής λέξεις
κλειδιά: Dynasties και Penguin).
Μπορούν να δουν τα σχόλια που
έλαβε η συγκεκριμένη παρέμβαση
στο twitter εδώ:
https://twitter.com/BBCEarth/
status/1064264500239585280

Πηγή: https://theconversation.com/dynastiesshould-nature-documentary-crews-save-theanimals-they-film-107539
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Ο εμψυχωτής καλεί τις ομάδες να λάβουν υπόψη τους την πληροφορία που έχουν λάβει και να συντάξουν τις δικές τους σύντομες ιστορίες με βάση τον παρακάτω βοηθητικό άξονα:

•

•

Ο πρωταγωνιστής:
Μέλος ενός συνεργείου κινηματογράφησης άγριας φύσης.
Ερωτήματα που μπορούν να θέσουν:
Γιατί επέλεξε αυτό το επάγγελμα;
Πώς αισθάνεται όταν βρίσκεται σε απομονωμένα φυσικά μέρη;
Ποιο είναι το μεγαλύτερο ταξίδι που έχει κάνει;
Έχει οικογένεια;
Έχει ποτέ κινδυνέψει κατά τη διάρκεια της
κινηματογράφησης;
Πού βρίσκεται τώρα για να κινηματογραφήσει στιγμές από τη ζωή του Σπιζαετού;  

Ποιον κίνδυνο αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός;
Τι συνέβη πριν και τι μετά;
Πού βρίσκεται ο κινηματογραφιστής;

•

Η εξέλιξη της ιστορίας:
Το δίλημμα του πρωταγωνιστή.
Ερωτήματα που μπορούν να θέσουν:
Πώς θα αντιδράσει απέναντι στον κίνδυνο
που αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός;
Θα παρέμβει για να τον σώσει ή όχι;

•

Το τέλος της ιστορίας:
Η έκβαση της ιστορίας τους.
Ερωτήματα που μπορούν να θέσουν:
Πώς τελειώνει το ταξίδι του πρωταγωνιστή;
Ποιες σκέψεις τον ακολουθούν στην επιστροφή για το σπίτι του;
Θα συμμετέχει σε άλλη αποστολή;
Τι απέγινε ο Σπιζαετός που κινηματογραφούσε;

Η δράση:
Επιλέγουν έναν φυσικό κίνδυνο που
αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός από αυτούς
που περιγράφονται στις κάρτες 3 και 26.
Ερωτήματα που μπορούν να θέσουν:

Μόλις ολοκληρώσουν, όποιο παιδί το επιθυμεί παρουσιάζει στην ολομέλεια την ιστορία που έγραψε.
Στο τέλος, τα παιδιά συγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο το καθένα επέλεξε να περιγράψει τον ρόλο και
τα συναισθήματα κάθε ήρωα. Γίνεται συζήτηση:

•
•
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Θα θέλατε να γίνετε ερευνητής πεδίου (ειδικός
επιστήμονας που μελετά την άγρια ζωή) ή κινηματογραφιστής άγριας φύσης; Γιατί;
Ποιες είναι οι προκλήσεις και τα οφέλη να εργάζεται κανείς ως ερευνητής πεδίου / κινηματογραφιστής άγριας φύσης;

•
•

Πώς μπορεί η άγρια ζωή να προστατευτεί από φυσικούς κινδύνους;
Ποιοι είναι οι φυσικοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο;
Πώς μπορεί να προστατευτεί;

Ιστορίες πεδίου (α)

3

Π

ριν ακόμα βγει ο ήλιος, η πενταμελής ομάδα ήταν έτοιμη να ξεκινήσει για
την αποστολή με στόχο την τοποθέτηση πομπών σε δυο μικρούς Σπιζαετούς. Δύο ορνιθολόγοι και δύο αναρριχητές θα ανέβαιναν μέχρι τη βάση
του γκρεμού, ενώ το πέμπτο μέλος της ομάδας θα έμενε στο αυτοκίνητο με το τηλεσκόπιο και τον ασύρματο.
Η ανηφόρα φάνταζε τεράστια και τα φορτωμένα με εξοπλισμό σακίδια, δεν μας
άφηναν πολλά περιθώρια για μια γρήγορη ή εύκολη ανάβαση μέχρι τη φωλιά των
μικρών. Τελικά, μετά από μία ώρα φτάσαμε στη βάση του κάθετου βράχου. Εκεί,
20 μέτρα πάνω από τα κεφάλια μας βλέπαμε την τεράστια φωλιά μέσα στην οποία
χουζούρευαν οι μικροί Σπιζαετοί. Απέναντί τους, κάτω από μια μεγάλη βραχώδη
αψίδα, βρίσκονταν οι γονείς. Αρκετά κοντά για να προστατεύουν τη φωλιά αλλά
και μακριά για να μην ακούν τη γκρίνια των μικρών που ζητούν συνέχεια φαγητό.
Παραμείναμε κρυμμένοι χωρίς να κάνουμε φασαρία, μέχρι να φύγουν για κυνήγι.
Ο ήλιος είχε ήδη ανατείλει. Πρώτα έφυγε ο αρσενικός, ενώ μετά από 10 λεπτά τον
ακολούθησε και το ζευγάρι του. Αυτή ήταν η ευκαιρία μας! Με γρήγορες κινήσεις, οι
αναρριχητές κινήθηκαν πάνω στα κάθετα βράχια ασφαλισμένοι με σχοινιά. Σε δέκα λεπτά είχαν φτάσει ακριβώς κάτω από τη φωλιά. «Τους βλέπω με το τηλεσκόπιο,
είναι ήρεμοι», ακούστηκε η φωνή του Νίκου από τον ασύρματο, «μπορείτε να προχωρήσετε». Με μια επιδέξια κίνηση ο Γιάννης προσπέρασε το τελευταίο εμπόδιο και
βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο. Οι μικροί Σπιζαετοί πιάστηκαν στον ύπνο και η μόνη τους αντίδραση ήταν να στριμωχτούν στο πίσω μέρος της φωλιάς, ο ένας κολλητά στον άλλον. Τους κάλυψε με ένα πανί για να μην βλέπουν και να παραμείνουν
ήρεμοι, ενώ στη συνέχεια πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να κατέβουν και οι
τρεις με ασφάλεια.
«Ένας κρατάει και ένας μετράει», είπε ο Άγγελος. «Εντάξει, κρατάω εγώ» του απάντησα, «μπορεί να είναι μωρό αλλά τα νύχια του είναι ήδη αρκετά μεγάλα για να σε τραυματίσουν σοβαρά αν δεν προσέξεις». Μετρήσαμε μήκος φτερούγας, μέγεθος νυχιών και
ράμφους και τον ζυγίσαμε. Από αυτές τις μετρήσεις μπορούσαμε να καταλάβουμε
αν είναι αρσενικός ή θηλυκός. Τα θηλυκά είναι πάντα πιο μεγάλα. Μετά πήραμε λίγο αίμα για να κάνουμε αναλύσεις στο εργαστήριο. Λίγες σταγόνες φτάνουν για να
ελέγξουμε αν έχει ασθένειες ή τοξικές ουσίες στο αίμα του, αλλά και να κάνουμε γενετική ανάλυση. Με επιδέξιες και έμπειρες κινήσεις μπήκαν και τα δαχτυλίδια, ένα
μικρό μεταλλικό στο ένα πόδι και ένα μεγάλο πλαστικό στο άλλο. Κίτρινο δαχτυλίδι με μαύρα γράμματα «Κ01». Έτσι θα μπορεί να αναγνωριστεί από φωτογραφίες
και παρατηρήσεις ο μικρός.

53

Ιστορίες πεδίου (β)
Τελευταίος μπήκε ο πομπός. Με ένα ειδικό κορδόνι δένεται στην πλάτη του πουλιού
σαν μικρό σακίδιο. Το βάρος του είναι ελάχιστο, έτσι ώστε ο Σπιζαετός να μην το
νιώθει καθόλου. Στέλνουμε το πρώτο από τα αδερφάκια πίσω στη φωλιά και κάνουμε τα ίδια για το δεύτερο. Έχει περάσει μισή ώρα.
«Εντάξει παιδιά, είναι στη θέση τους!», μας ενημερώνει ο Γιάννης από τη φωλιά. Με τη
βοήθεια των σκοινιών είναι δίπλα μας σε ένα λεπτό. Έχουμε ήδη μαζέψει τα πράγματα και τους βοηθάμε να βγάλουν τον εξοπλισμό τους. «Πρέπει να φύγουμε γρήγορα», λέμε μεταξύ μας, «οι γονείς θα επιστρέψουν σύντομα».
Η κατηφόρα είναι πάντα πιο εύκολη. Είμαστε χαρούμενοι για την επιτυχία της αποστολής και δεν μας νοιάζει η κούραση. Φτάνοντας στον Νίκο, τον ρωτάμε αν είδε
τους γονείς να επιστρέφουν. «Όχι ακόμα», απάντησε, «εσείς φύγετε, εγώ θα μείνω
εδώ για να παρακολουθήσω τη φωλιά». Δεν προλάβαμε να απομακρυνθούμε πολύ
όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο Νίκος. «Μόλις γύρισαν οι μεγάλοι. Τους έφεραν και
φαΐ, ένα κουνέλι! Μπορείτε να χαλαρώσετε τώρα». Ένα μεγάλο «ουφ» ακούστηκε από
όλη την ομάδα. Όσο προσεκτικοί και γρήγοροι κι αν είμαστε, πάντα υπάρχει ανησυχία μήπως προκαλέσαμε ενόχληση με την επίσκεψή μας. Αν δεν ήταν ανάγκη να βάλουμε πομπούς για να ανακαλύψουμε τους λόγους που οι Σπιζαετοί συνεχώς μειώνονται, δεν θα τολμούσαμε ποτέ να πλησιάσουμε τη φωλιά.
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3

Ένα ταιριαστό ζευγάρι

4

Με λίγα λόγια
Τα παιδιά φτιάχνουν μάσκες με θέμα τον Σπιζαετό και τη λεία του, συμμετέχουν σε κινητικό παιχνίδι αλλά και θεατρικά δρώμενα με θέμα τη ζωή ενός
ζευγαριού Σπιζαετών, ενώ αφήνουν ένα μήνυμα για το ζευγάρι σε κάρτα
που τους δίνεται.

Στόχοι
Οι μαθητές/τριες να αναπτύσσουν υποθέσεις για τη συνεργασία των ειδών στη
φύση, να αναγνωρίζουν τη σημασία ασφαλούς φωλιάς για τα άγρια πουλιά ειδικά
αλλά και για την άγρια ζωή γενικά, να εκτιμούν τη δυσκολία εύρεσης τροφής στη
φύση για τα άγρια είδη ζώων.

Υλικά
•
•
•
•
•

2 Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες
με δυνατότητα επέκτασης

Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
Μπογιές
Ψαλίδια
Λάστιχο του μέτρου
Σελοτέιπ

Ηλικία
9 έως 11 ετών

KK

Κάρτες
18, 32
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Περιγραφή

18 32

Συζήτηση με ερέθισμα τις κάρτες 18 και 32

Ο εμψυχωτής με ερέθισμα την κάρτα 18 αναφέρει στα παιδιά τις εντυπωσιακές πτήσεις σε ζευγάρια
που χαρακτηρίζει τα αρπακτικά πουλιά όπως ο Σπιζαετός, αλλά και την τεχνική να κυνηγούν σε ζευγάρια που τους επιτρέπει να είναι περισσότερο αποτελεσματικά στο κυνήγι.

Οι ενήλικοι Σπιζαετοί που είναι ζευγάρι πετάνε σχεδόν πάντα μαζί, καθώς συνεργάζονται στο κυνήγι αλλά και στην προστασία της περιοχής τους από τυχόν εισβολείς.
Η συνήθεια να πετά μαζί με το ταίρι του, έδωσε στον Σπιζαετό το όνομα «Φιλάδελφος»
το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στα νησιά του Αιγαίου. Ένα έμπειρο ζευγάρι Σπιζαετών,
με το πέρασμα του χρόνου θα κυνηγήσει πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι στην αρχή της
γνωριμίας τους. Αν λάβουμε υπόψη πως το είδος μπορεί να ξεπεράσει τα 20 χρόνια ζωής, γίνεται αντιληπτό πως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ νέων και έμπειρων ζευγαριών.

Στη συνέχεια, καλεί τα παιδιά να φτιάξουν μάσκες με θέμα τον Σπιζαετό αλλά και ένα από τα πιο αγαπημένα είδη λείας του, την Πέρδικα, με σκοπό να συμμετέχουν σε κινητικό παιχνίδι. Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί τα φύλλα «Μάσκες» σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα παιδιά (1 φύλλο/παιδί). Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα μέρη της μάσκας με βάση τις οδηγίες. Στη συνέχεια κόβουν το περίγραμμα της μάσκας και του
ράμφους, καθώς και το εσωτερικό των «ματιών». Ενώνουν με σελοτέιπ ή κόλλα το ράμφος στην άκρη
του και το κολλάνε πάνω στη μάσκα με βάση τις οδηγίες. Στις μικρές τρύπες που υπάρχουν στα πλαϊνά
της μάσκας, περνάνε λάστιχο και το δένουν με κόμπο ή το στερεώνουν με συρραπτικό. Η μάσκα τους
είναι έτοιμη!
Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους Σπιζαετού και Πέρδικας. Η δράση προτείνεται να μεταφερθεί σε ανοιχτό χώρο, χωρίς εμπόδια (π.χ. αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, σχολική αυλή κ.λπ.), ενώ ο χώρος
μοιράζεται ανάμεσα στα δύο είδη έτσι ώστε να υπάρχει αρχικά μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε θηρευτή και θήραμα. Οι Σπιζαετοί προσπαθούν να πιάσουν τις Πέρδικες οι οποίες με τη σειρά τους προσπαθούν να αποφύγουν τους Σπιζαετούς, ενώ προτείνεται το παιχνίδι να έχει συγκεκριμένη διάρκεια που
την ορίζει ο εμψυχωτής (π.χ. 10 λεπτά). Ο εμψυχωτής μπορεί να αξιοποιήσει τον παρακάτω βοηθητικό
άξονα για να ενισχύσει τις κινήσεις και τη συμπεριφορά των παικτών:

•
•
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Ο θηλυκός Σπιζαετός είναι μεγαλύτερος
από τον αρσενικό και συνήθως μπορεί να
πιάσει μεγαλύτερα θηράματα
Οι Σπιζαετοί κυνηγούν κυρίως σε ζευγάρια: ο ένας αιφνιδιάζει το θήραμα με σκοπό να εγκαταλείψει την κρυψώνα του και
να του επιτεθεί το ταίρι του

•

Το ζευγάρι Σπιζαετών καταδιώκει με πείσμα το θήραμά του

•

Οι Σπιζαετοί εποπτεύουν τη λεία τους
από σταθερό σημείο (π.χ. ένα δέντρο,
έναν βράχο, μία κολόνα) και όταν αυτή
πλησιάσει εφορμούν με μεγάλη ταχύτητα και απότομους ελιγμούς. Μπορεί να

ανεμοπορεί σε μεγάλο ύψος αλλά το κυνήγι του βασίζεται κυρίως στην ενέδρα

•

•

Κάθε Σπιζαετός έχει συγκεκριμένα σημεία από τα οποία εποπτεύει τη λεία του
και στα οποία θα περάσει μεγάλο μέρος
της μέρας του
Όσο οι Πέρδικες μένουν ακίνητες σε έναν
θαμνοτόπο ή μία βραχονησίδα (π.χ. ορισμένα από τον εμψυχωτή σημεία σε σχήμα κύκλου) παραμένουν ασφαλείς από
τις ενέδρες των Σπιζαετών γιατί δεν μπο-

ρούν να τις εντοπίσουν

•

Όσο οι Πέρδικες παραμένουν σε ομάδα,
αυξάνουν την πιθανότητα να αποφύγουν
τα νύχια των Σπιζαετών

•

Αν οι Πέρδικες χάσουν την ψυχραιμία
τους και αρχίσουν να τρέχουν, θα γίνουν
ορατές στους Σπιζαετούς και θα κινδυνεύουν να γίνουν λεία τους

•

Οι ρόλοι εναλλάσσονται: Οι Σπιζαετοί γίνονται τώρα Πέρδικες και το αντίστροφο

Μόλις ολοκληρωθεί το παιχνίδι, γίνεται συζήτηση:

•
•
•
•

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να πιάσει τη λεία του ένα αρπακτικό πουλί;
Πότε ήταν πιο πιθανό να πιαστεί η λεία του αετού; Όταν κυνηγούσε μόνος ή σε ζευγάρι;
Τι συμβαίνει άραγε στην πραγματικότητα;
Πόσο εύκολο είναι να βρει ταίρι ένας απειλούμενος με εξαφάνιση αετός όπως ο Σπιζαετός;

Ο εμψυχωτής με ερέθισμα την κάρτα 32 και αξιοποιώντας τα κείμενα των φύλλων πληροφοριών ξεκινά συζήτηση με θέμα τη φωλιά των αρπακτικών πουλιών με έμφαση στον Σπιζαετό:

•
•
•

Ποιο είναι το κατάλληλο μέρος για να κάνει ένας Σπιζαετός τη φωλιά του;
Για ποιους λόγους ο Σπιζαετός διατηρεί έναν μεγάλο αριθμό εναλλακτικών φωλιών (συνήθως 5 αλλά μπορεί να φτάσουν και τις 10);
Πώς μοιάζει η φωλιά του; Ποιο είναι το μέγεθός της (2x1μ.);
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Στη συνέχεια καλεί τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτοσχεδιαστικά θεατρικά δρώμενα με θέμα την επιλογή της κατάλληλης φωλιάς από ένα νεαρό ζευγάρι Σπιζαετών. Ο εμψυχωτής μπορεί να αξιοποιήσει
τον παρακάτω βοηθητικό άξονα:

•

Πιθανοί ρόλοι - πιθανές συνθήκες:
α) Μεσίτης που διαφημίζει τις διαθέσιμες
φωλιές σε ζευγάρι Σπιζαετών
β) Αρσενικός Σπιζαετός παρουσιάζει τη
φωλιά που επέλεξε και έφτιαξε στον
θηλυκό Σπιζαετό
γ) Ζευγάρι Σπιζαετών που μετακομίζει και
αφήνει τη φωλιά του σε άλλο ζευγάρι
Σπιζαετών
δ) Ζευγάρια Σπιζαετών που επιθυμούν
την ίδια φωλιά

•	Κριτήρια κατάλληλης φωλιάς:
	Ασφαλές μέρος
Επάρκεια τροφής
Μέγεθος φωλιάς
Καθαριότητα
	Χώρα (Ελλάδα, Κύπρος, Ομάν, Ισραήλ,
Ισπανία)
Δυνατότητα για άλλες φωλιές
Ησυχία
Απομόνωση

Οι ομάδες επιλέγουν ρόλους, αποφασίζουν για την πλοκή και το τέλος της ιστορίας τους και παρουσιάζουν τα δρώμενά τους! Στο τέλος, μπορεί να γίνει συζήτηση:

•
•

Πόσο εύκολο είναι να βρει μια ασφαλή και κατάλληλη θέση για φωλιά ένα ζευγάρι Σπιζαετών;
Τι μήνυμα θα αφήνατε σε ένα νεαρό ζευγάρι Σπιζαετών;

Τα παιδιά μπορούν να δώσουν τις απαντήσεις τους στο τελευταίο ερώτημα στην κάρτα του φύλλου
«Νέοι φτερωτοί γονείς», καθώς και να τη χρωματίσουν για πιο άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα.

58

4

Μάσκα Σπιζαετού (α)

Α Α

Καφέ ανοιχτό
πρόσωπο
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Μάσκα Σπιζαετού (β)
Κίτρινο
γύρω από τα ρουθούνια

Γκρι ΑΚΡΗ ΡΑΜΦΟΥΣ

•	Χρωματίζεις τη μάσκα και το ράμφος
•	Κ όβεις γύρω-γύρω τη μάσκα και το ράμφος,
καθώς και το εσωτερικό των ματιών
•	Τσακίζεις στις διακεκομμένες γραμμές
•	Κολλάς τα σημεία Α στα σημεία Β
•	Ενώνεις μπροστά το ράμφος του πουλιού
(με κόλλα ή σελοτέιπ)
Ο Σπιζαετός σου είναι έτοιμος!
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4

4

Μάσκα Πέρδικας

Κόκκινα
βλέφαρα

Γκρι μέτωπο

μαύρο

ο

ρ
αύ

Α

μ

Λευκά
μάγουλα

μαύ

ρο

Α

Κόκκινο
ράμφος

•	Χρωματίζεις τη μάσκα και το ράμφος
•	Κ όβεις γύρω-γύρω τη μάσκα και το ράμφος,
καθώς και το εσωτερικό των ματιών
•	Τσακίζεις στις διακεκομμένες γραμμές
•	Κολλάς τα σημεία Α στα σημεία Β
•	Ενώνεις μπροστά το ράμφος του πουλιού
(με κόλλα ή σελοτέιπ)
Η Πέρδικά σου είναι έτοιμη!
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Νέοι φτερωτοί γονείς
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4

Οι γειτονιές του Σπιζαετού

5

Με λίγα λόγια
Τα παιδιά συμμετέχουν σε συζήτηση για την υποβάθμιση του βιοτόπου του
Σπιζαετού με ερέθισμα ζωγραφική απεικόνισή του και σχεδιάζουν αφίσα
με θέμα τον ρόλο-κλειδί του Σπιζαετού στα μεσογειακά οικοσυστήματα ή
κολλάζ με θέμα σημαντικά στοιχεία γι’ αυτόν ή/και για τα ίδια τα παιδιά.

Στόχοι
Να εντοπίζουν τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν έναν ιδανικό βιότοπο για τον
Σπιζαετό, να διακρίνουν τις ήπιες από τις μη ήπιες ανθρώπινες παρεμβάσεις στο
τοπίο, να αντιληφθούν τη σημασία ενός υγιούς βιότοπου για τους οργανισμούς που
αυτός φιλοξενεί.

Υλικά
•

2 Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες
με δυνατότητα επέκτασης

Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
• Αφίσα «Το Μεσογειακό τοπίο»
• Κόλλες
• Χαρτόνια Α2
•	Ελεύθερη επιλογή υλικών
για κολλάζ (εικόνες από
περιοδικά, υφάσματα κ.λπ.)

Ηλικία
9 ετών και άνω

KK

Κάρτες
10, 17
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Περιγραφή

10 17

Συζήτηση με ερέθισμα τις κάρτες 10 και 17

Ο εμψυχωτής προβάλει την αφίσα «Το Μεσογειακό τοπίο» σε ψηφιακή μορφή ή την παρουσιάζει στα
παιδιά σε έντυπη μορφή (π.χ. την στερεώνει στον πίνακα ή σε έναν τοίχο). Αξιοποιεί τη ζωγραφική απεικόνιση του βιοτόπου του Σπιζαετού, την πληροφορία της αφίσας, την παρατηρητικότητα των παιδιών
και ξεκινά συζήτηση:

•
•
•
•
•

Ποια από τα στοιχεία που παρατηρείτε στην αφίσα συνδέονται άμεσα με τον Σπιζαετό;
Με ποιον ή ποιους τρόπους συνδέονται τα στοιχεία αυτά με τον Σπιζαετό;
Ποια από τα στοιχεία που παρατηρείτε είναι σημαντικά για την άγρια ζωή;
Σας κάνει εντύπωση κάποιο από αυτά; Αν ναι ποιο; Γιατί;
Ποιος ο ρόλος του ανθρώπου σε ένα τοπίο ιδανικό για τον Σπιζαετό;

Στη συνέχεια ο εμψυχωτής εστιάζει στον ρόλο του Σπιζαετού στα φυσικά οικοσυστήματα του Μεσογειακού τοπίου.

Ο Σπιζαετός είναι ένα χαρακτηριστικό αρπακτικό της Μεσογείου και ως ανώτερος θηρευτής διαδραματίζει έναν ρόλο-κλειδί στα οικοσυστήματα αυτά. Τα είδη αυτά είναι
γνωστά στην επιστημονική κοινότητα ως είδη-ομπρέλα (umbrella species), καθώς ο όρος
αυτός αναδεικνύει τον ρόλο τους στην προστασία άλλων ειδών με τα οποία μοιράζονται
το ίδιο «σπίτι». Αναλαμβάνοντας δηλαδή δράση για την προστασία του Σπιζαετού, είναι πολύ πιθανό να ωφεληθούν και άλλα είδη. Κάποια πολύ γνωστά είδη-ομπρέλα στον κόσμο
είναι η Τίγρη της Σιβηρίας (Panthera tigris altaica), ο Μαύρος Ρινόκερος (Diceros bicornis), η
Αρκούδα των Άνδεων (Tremarctos ornatus), η Μαύρη Φάλαινα της Αυστραλίας (Eubalaena
australis), ο Δρυοκολάπτης του Μαγγελάνου (Campephilus magellanicus) και πολλά ακόμη.

Καλεί τα παιδιά να φτιάξουν μία αφίσα με θέμα τον Σπιζαετό και τα είδη που βρίσκονται «κάτω από τη
φτερούγα του». Παράγει αντίγραφα των φύλλων «Ένας Σπιζαετός ομπρέλα!» και καλεί τα παιδιά να
ακολουθήσουν τις οδηγίες για να αναπαριστήσουν εικαστικά τον ρόλο κλειδί του Σπιζαετού.
Ο εμψυχωτής με ερέθισμα τις κάρτες 10 και 17, ξεκινά συζήτηση:

•
•
•
•
•

Είναι οι περιοχές αυτές κατάλληλες για τον Σπιζαετό; Γιατί;  
Ποιες διαφορές παρατηρείτε σε σχέση με την εικόνα της αφίσας;
Με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά ο βιότοπος του Σπιζαετού;
Τι θα σημαίνει αυτό για ένα σπάνιο είδος όπως ο Σπιζαετός;
Τι θα σημαίνει αυτό με τη σειρά του για τα υπόλοιπα είδη;

Τέλος, τα παιδιά καλούνται σε ομάδες να φτιάξουν ένα κολλάζ με θέμα τον βιότοπο του Σπιζαετού,
όπως τον φαντάζονται τα ίδια. Μπορούν να αξιοποιήσουν εικόνες από περιοδικά αλλά και τον εξής βοηθητικό άξονα:
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•

•

Δομικά στοιχεία που κάνουν φιλικό ένα
μέρος για τον Σπιζαετό, όπως μικρά χωράφια, ξερολιθιές, ελαιώνες, φυτοφράκτες, μικρές λιμνούλες με νερό (υδατοσυλλογές)

•

Εκπρόσωπους της άγριας ζωής που σχετίζονται με τον Σπιζαετό (πέρδικες, λαγοί,
κουνέλια κ.λπ.)

•

Την ανθρώπινη παρουσία και τη μορφή
που θα έδιναν σε αυτήν

Στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος
(γκρεμοί, θάμνοι, φαράγγια κ.λπ.)

Προαιρετικά, οι ομάδες μπορούν να ενσωματώσουν στην κατασκευή τους παράγοντες που υποβαθμίζουν τον βιότοπο του είδους, αν επιθυμούν να αποτελέσει το κολλάζ τους ένα μέσο ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, μπορούν να προσανατολιστούν στην κατασκευή ενός κολλάζ που περιλαμβάνει στοιχεία που είναι σημαντικά για τη δική τους ζωή, τα οποία μπορεί να συνδέονται με: τη
γειτονιά τους, την καθημερινή τους ζωή, σημαντικούς για τα παιδιά ανθρώπους, τα αγαπημένα τους
μέρη στη φύση ή φυσικά τοπία, την εικόνα του εαυτού τους, της οικογένειάς τους, τις ανησυχίες τους.
Μόλις ολοκληρώσουν την κατασκευή τους, γίνεται συζήτηση:

•

Ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία για τον Σπιζαετό; Για τον άνθρωπο; Για εσάς;
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Ένας Σπιζαετός ομπρέλα! (α)
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5

Ένας Σπιζαετός ομπρέλα! (β)

•
•
•

5

Κόβεις στις διακεκομμένες γραμμές
τους 5 οργανισμούς
Τοποθετείς τους οργανισμούς
κάτω από την «ομπρέλα» του Σπιζαετού
Χρωματίζεις ελεύθερα τα σχέδια της αφίσας
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Ενοχλητικοί επισκέπτες

6

Με λίγα λόγια
Τα παιδιά αξιολογούν τους παράγοντες όχλησης των αρπακτικών πουλιών
με παράδειγμα αναφοράς τον Σπιζαετό και σχεδιάζουν τον Δεκάλογο του
Καλού Επισκέπτη σε μια περιοχή όπου ζουν προστατευόμενα είδη.

Στόχοι
Να πληροφορηθούν για τους παράγοντες όχλησης αρπακτικών πουλιών, να συσχετίσουν την αναπαραγωγική επιτυχία αλλά και την επιβίωση σπάνιων ειδών με τη διακριτική ανθρώπινη παρουσία, να προτείνουν μέτρα προστασίας για το είδος του
Σπιζαετού.

Υλικά
•
•
•

2 Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
Μολύβια
Διπλόκαρφα

Ηλικία
9 ετών και άνω

KK

Κάρτες

5, 21, 24

69

Περιγραφή

5 21 24

Συζήτηση με ερέθισμα τις κάρτες 5, 21 και 24

Ο εμψυχωτής ξεκινά συζήτηση για τους παράγοντες όχλησης της άγριας ζωής και συγκεκριμένα των
άγριων πουλιών:

•
•
•
•
•

Πόσο κοντά μπορούμε να πλησιάζουμε ένα άγριο είδος; Τα άγρια πουλιά;
Τι μπορεί να συμβεί αν πλησιάσουμε πολύ ένα αρπακτικό; Θα εγκαταλείψει τη φωλιά του; Τον νεοσσό του;
Την περιοχή;
Όλα τα άγρια είδη ενοχλούνται το ίδιο;
Γιατί τα αρπακτικά είναι πιο ευαίσθητα στην όχληση από ότι άλλες ομάδες πουλιών;  
Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να ενοχλούν την άγρια ζωή;  

Τα αρπακτικά πουλιά είναι ευαίσθητα στην όχληση, καθώς οι φωλιές τους είναι συνήθως εκτεθειμένες και δεν προστατεύονται από φυλλωσιές θάμνων, δέντρων ή άλλης
βλάστησης. Αν και επιλέγουν απόκρημνες θέσεις, όπως βραχώδη μέρη ή/και γκρεμούς, η
«απανταχού» παρουσία του σύγχρονου ανθρώπου τις καθιστά πιο προσιτές από ότι στο
παρελθόν. Ως κορυφαίοι θηρευτές αποτελούν συχνά στόχο του ανθρώπου, τον οποίο και
έχουν μάθει να αποφεύγουν. Θα προτιμήσουν να εγκαταλείψουν μία αναπαραγωγική προσπάθεια -δηλαδή το αβγό ή και σπανιότερα τον νεοσσό τους- προκειμένου να κερδίσουν
τη ζωή τους αλλά και να έχουν την ευκαιρία επόμενων προσπαθειών... Επιπλέον, καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας στην αναζήτηση τροφής, καθώς πιο συχνά αποτυγχάνουν στο κυνήγι παρά τα καταφέρνουν. Οποιαδήποτε λοιπόν όχληση θα επιφέρει άσκοπη
κατανάλωση ενέργειας εξαιτίας συνεχών μετακινήσεων, ενώ παράλληλα περιορίζει τον
χρόνο που αφιερώνουν στην εύρεση τροφής. Αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της φυσικής του κατάστασης (με αποτέλεσμα μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα και
μικρότερη επιτυχία στο κυνήγι), μεγαλύτερη ευαισθησία σε ασθένειες και τελικά στον θάνατο. Ιδίως όταν έχουν νεοσσούς, τα αρπακτικά καταβάλλουν ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια στο κυνήγι και άρα η όχληση έχει δυσμενέστερα αποτελέσματα, ενώ επίσης επηρεάζει την επιβίωση όλης της οικογένειας.

Στη συνέχεια, παρουσιάζει στα παιδιά τις κάρτες 5, 21 και 24 και τους ζητάει να επιλέξουν μία
από αυτές. Φροντίζει να επιλεχθούν όλες οι εικόνες τουλάχιστον από μία φορά, ενώ τα παιδιά
που επέλεξαν κοινή κάρτα σχηματίζουν ομάδα.
Οι ομάδες καλούνται είτε να παρουσιάσουν σύντομα δρώμενα είτε να συντάξουν πιθανά σενάρια με άξονα:

•
•
•
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Τι συμβαίνει στην εικόνα;
Τι συνέβαινε πριν;
Τι θα συμβεί μετά;

Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα δρώμενα ή τα πιθανά τους σενάρια και ακολουθεί συζήτηση:

•
•
•

 οιες ανθρώπινες δραστηριότητες ενοχλούν τον
Π
Σπιζαετό;
Ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις του είδους σε
κάθε παράγοντα όχλησης;
Εμείς πώς θα προστατεύαμε τον εαυτό μας από
αντίστοιχες καταστάσεις;

Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο εμψυχωτής
ανακοινώνει στα παιδιά τους εξής παράγοντες
όχλησης των αρπακτικών πουλιών:

•	Κάθε πότε συμβαίνει: σπάνια | συχνά | συνέ-

βάτες, πεζοπόρους, αναρριχητές, βοσκούς
Κυνήγι, αυτοκινητόδρομος, λατομείο
Αεροδρόμιο, Αιολικό Πάρκο, εργοστάσιο

χεια
	
Π
• οια εποχή συμβαίνει: Ιούλιο - Νοέμβριο
(άδεια φωλιά) | Δεκέμβριο - Φεβρουάριο (ζευγάρωμα και εκκόλαψη αβγού) | Μάρτιο - Ιούνιο
(εκκόλαψη και πρώτες πτήσεις νεοσσού)
•	Πόσο ενοχλείται ο Σπιζαετός: λίγο (1) | αρκετά (2) | πολύ (3) | πάρα πολύ (4) | υπερβολικά (5)

Τα παιδιά σε ομάδες αξιολογούν τους διαφορετικούς παράγοντες όχλησης και τους βαθμολογούν. Μπορούν να αξιοποιήσουν τα παρακάτω
ερωτήματα ως κριτήρια αξιολόγησης και μία κλίμακα βαθμονόμησης από το 1 έως το 5, αν και τα
παιδιά μπορούν να σκεφτούν και να ορίσουν τα
δικά τους κριτήρια:

Συμβουλευτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας, καθώς και μία ερμηνεία της κλίμακας βαθμολόγησης
(από το 1 έως το 15), με σκοπό να αξιοποιηθούν
βοηθητικά από τον εμψυχωτή. Διευκρινίζεται
πως αν και βασίζεται σε πραγματικές απειλές του
είδους, αποτελεί απλούστευση των επιπτώσεων
που θα είχαν σε μια πραγματική κατάσταση.

•	Παρουσία στην περιοχή από: τουρίστες, ορει•
•

Κάθε πότε συμβαίνει /
Παράγοντες όχλησης

Σπάνια

Συχνά

Συνέχεια

Δραστηριότητες
αναψυχής (ορειβασία,
πεζοπορία, ποδηλασία),
βόσκηση

1

2

3

Κυνήγι, οδήγηση εκτός
δρόμου, υλοτομία,
πτήσεις αεροπλάνων
και ελικοπτέρων σε
χαμηλό ύψος

2

3

4

Εξορυκτικές
δραστηριότητες,
κατασκευαστικές
εργασίες, εγκαταστάσεις
μόνιμων υποδομών*

3

4

5

Ιούλιος - Νοέμβριος

Δεκέμβριος - Φεβρουάριος

Μάρτιος - Ιούνιος

(Μη αναπαραγωγική
περίοδος)

(Προ-αναπαραγωγική
περίοδος)

(Αναπαραγωγική
περίοδος)

Χ1

Χ2

Χ3

Πότε συμβαίνει

* Οι εγκαταστάσεις υποδομών μόνιμου χαρακτήρα εξ ορισμού
εντάσσονται υποχρεωτικά μόνο στην κατηγορία «Συνέχεια»
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Όπου:

Σύνολο
βαθμών

Κατηγορία

Ερμηνεία

0

Δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση.

1

Κίνδυνος να μην πτερωθεί ο νεοσσός.
Εκκολάπτονται τα αβγά αλλά οι γονείς δεν μπορούν
να κυνηγήσουν με επιτυχία και να ταΐσουν το μικρό.

2

Κίνδυνος εγκατάλειψης της επώασης.
Οι Σπιζαετοί φωλιάζουν, γεννάνε αλλά μετά
εγκαταλείπουν το αβγό.

3

Δεν φωλιάζουν καθόλου.
Οι Σπιζαετοί δεν αισθάνονται ασφαλείς
και δεν προσπαθούν να κάνουν αβγό.

4

Εγκατάλειψη της περιοχής και απώλεια του αναπαραγωγικού
ζευγαριού. Ο Σπιζαετός ενοχλείται τόσο πολύ που φεύγει.
Δεν απομακρύνεται αλλά παραμένει στην περιφέρεια
της περιοχής του, συχνά σε μέρη ακατάλληλα κι επικίνδυνα.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Βοηθητικά, οι ομάδες μπορούν να αξιοποιήσουν
τα φύλλα «Τι ενοχλεί τον αετό;». Ο εμψυχωτής
παράγει αντίγραφα των φύλλων και καλεί τις
ομάδες να κόψουν τους τρεις κύκλους στα περιγράμματά τους και να τοποθετήσουν κατά μέγεθος τον έναν πάνω στον άλλον, ξεκινώντας από
τον μεγαλύτερο. Ενώνουν τους τρεις δίσκους με
ένα διπλόκαρφο.
Μετακινώντας τους τρεις διαφορετικούς «δακτύλιους» και αξιοποιώντας τους παραπάνω πίνακες, οι ομάδες καταλήγουν σε συμπεράσματα
για τον βαθμό όχλησης των Σπιζαετών σε κάθε
παράγοντα.
Όταν ολοκληρώσουν, παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματά τους και συζητούν τυχόν διαφωνίες. Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, η συζήτηση μπορεί να επεκταθεί:
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•
•
•

 ι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε την
Τ
όχληση στα μέρη όπου ζει ο Σπιζαετός;
Οι διαφορετικοί παράγοντες όχλησης απαιτούν
κοινά μέτρα αντιμετώπισής τους ή όχι;
Ποια μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να υπερασπιστούμε περιοχές όπου ζουν σπάνια είδη;

Ο εμψυχωτής εστιάζει στη σημασία του θεσμού των Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου
NATURA 2000.

Το Δίκτυο NATURA 2000 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την προστασία της βιοποικιλότητας. Οι περιοχές NATURA συνθέτουν το μεγαλύτερο
δίκτυο φύσης παγκοσμίως, ενώ σκοπός του Δικτύου είναι να παρέχει καθοριστική προστασία στα πλέον απειλούμενα είδη και οικοτόπους της Ευρώπης. Δεν απαγορεύει εξαρχής
έργα και δραστηριότητες, αλλά θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση να εκτιμηθούν πρώτα
οι επιπτώσεις των έργων και δραστηριοτήτων στα είδη και τις περιοχές που προστατεύονται. Συνεπώς, θέτει περιορισμούς και απαιτεί τροποποιήσεις σε περιπτώσεις που οι δραστηριότητες αυτές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Τέλος, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να εστιάσουν στη σημασία της ενημέρωσης όσων επισκέπτονται
τις περιοχές όπου ζει ο Σπιζαετός και να συντάξουν τον Δεκάλογο του Καλού Επισκέπτη (ή και του καλού συγκατοίκου!). Αξιοποιούν την εργασία που προηγήθηκε και προτείνουν τι είναι καλό να αποφεύγουν και τι να προσέχουν οι επισκέπτες. Μπορούν να ετοιμάσουν τον Δεκάλογο σε ψηφιακή μορφή και
να τον κοινοποιήσουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
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Τι ενοχλεί τον αετό; (α)

6
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2Β

3Γ

Α1

Τι ενοχλεί τον αετό; (β)

6
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Οι μεγάλοι κίνδυνοι

7

Με λίγα λόγια
Τα παιδιά συμμετέχουν σε καθοδηγούμενους θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς
με θέμα θανατηφόρες απειλές αρπακτικών ή μεγαλόσωμων πουλιών
και συμμετέχουν σε συζήτηση για τις μη αναστρέψιμες ανθρωπογενείς
παρεμβάσεις.

Στόχοι
Να γνωρίσουν τις αιτίες θανάτου αρπακτικών πουλιών στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, να προβληματιστούν για τις μη αναστρέψιμες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις,
να αποκτήσουν ενσυναίσθηση για ένα ζώο που απειλείται η ζωή του αλλά και για
ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση.

Υλικά
•

2 Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες
με δυνατότητα επέκτασης

Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
•	Παρουσίαση
«Θανάσιμοι κίνδυνοι»
από το Υποστηρικτικό Υλικό
(διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή)

Ηλικία
9 ετών και άνω

KK

Κάρτες

4, 12, 13, 23
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Περιγραφή

4 12 13 23

Συζήτηση με ερέθισμα τις κάρτες 4,12,13,23

Αρχικά, ο εμψυχωτής ξεκινά συζήτηση για τις πιθανές αιτίες που μπορεί να χάσουν τη ζωή τους ανώτεροι θηρευτές, όπως είναι τα αρπακτικά πουλιά.
• Πόσο εύκολο είναι να κινδυνέψει η ζωή ενός ανώτερου θηρευτή, όπως ο Σπιζαετός;
• Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια ζωής ενός αρπακτικού πουλιού;
Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής προαιρετικά προβάλει την παρουσίαση σε μορφή pdf «Θανάσιμοι κίνδυνοι» που περιλαμβάνει φωτογραφίες από είδη αρπακτικών πουλιών που έχασαν τη ζωή τους από
τις εξής αιτίες: πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια, δηλητηρίαση, ηλεκτροπληξία, πυροβολισμό, πνιγμό.
Εναλλακτικά, παρουσιάζει στα παιδιά τις κάρτες 4, 12 ,13 ,23 που αναφέρονται στους παραπάνω κινδύνους πλην της δηλητηρίασης και γίνεται συζήτηση:
• Τι συνέβη στα αρπακτικά της φωτογραφίας;  
Στη συνέχεια, αφού έχει τυπώσει τις έγχρωμες φωτογραφίες της παρουσίασης (σε μέγεθος Α4 η κάθε
μία), τις τοποθετεί στο πάτωμα μιας κενής αίθουσας με σκοπό να αποτελέσουν ερέθισμα για τη δημιουργία σύντομων θεατρικών δρώμενων από τα παιδιά. Για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, ο εμψυχωτής προτείνεται να αξιοποιήσει τις κάρτες 4, 12, 13, 23.

•

 εμψυχωτής ζητάει από τα παιδιά να κιΟ
νηθούν ανάμεσα στις φωτογραφίες (ή
τις κάρτες) και να τις παρατηρήσουν, ενώ
φροντίζει να «γεμίσουν» τον χώρο.

•

 ε σήμα του εμψυχωτή, η κίνηση σταμαΜ
τά και κάθε παιδί πλησιάζει τη φωτογραφία (ή την κάρτα) που βρίσκεται πιο κοντά του. Αφήνει λίγα δευτερόλεπτα στα
παιδιά να επεξεργαστούν σιωπηλά την
εικόνα και η κίνηση ξεκινά και πάλι.

•

 παναλαμβάνει, μόνο που τώρα όταν θα
Ε
αρχίσουν να κινούνται ξανά τα παιδιά, ενσωματώνουν στην κίνησή τους ένα στοιχείο που συνδέεται με τη φωτογραφία (ή
την κάρτα) που είδαν. Το στοιχείο μπορεί
να είναι ένας ήχος ή μία κίνηση.

•

 οδηγία δίνεται ξανά, αλλά τώρα, με
Η
βάση τη φωτογραφία (ή την κάρτα) που
έχουν μπροστά τους, ενσωματώνουν μία
σύντομη φράση. Με σήμα του εμψυχωτή, η κίνηση σταματά και τα παιδιά που
βρίσκονται πιο κοντά σχηματίζουν ζευγάρια και αναπτύσσουν σύντομους διαλόγους με βάση τις φράσεις τους.

•

 το επόμενο σήμα και χωρίς απαραίτητα
Σ
να σταθούν σε νέα φωτογραφία (ή κάρτα), τα παιδιά σχηματίζουν αυθόρμητα
ομάδες των τριών, συζητούν μεταξύ τους
και μέσα από σύντομους αυτοσχεδιαστικούς διαλόγους παρουσιάζουν τα εξής:

•
•
•

 οιος είσαι;
Π
Τι σου συμβαίνει;
Χρειάζεσαι κάτι;

Αν χρειαστεί, ο εμψυχωτής διευκρινίζει στα παιδιά, πως είναι ελεύθερα να επιλέξουν την οπτική από
την οποία θα παρουσιάσουν τους διαλόγους τους (του τραυματισμένου ζώου, του παρατηρητή κ.λπ.).
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•

•

 εμψυχωτής δίνει ένα τελευταίο σήμα
Ο
και ζητάει από τα παιδιά να σταθούν δίπλα σε μια φωτογραφία (ή κάρτα) της
επιλογής τους. Τα παιδιά που στέκονται
μπροστά από κάθε φωτογραφία αποτελούν τώρα μία ομάδα. Αν κάποια παιδιά
είναι μόνα τους, ενώνονται σε μία ομάδα ή εντάσσονται στις υπόλοιπες ομάδες, μαζί με τις φωτογραφίες (ή τις κάρτες τους) τους.
 εμψυχωτής μοιράζει σε κάθε ομάδα
Ο
μία από τις κάρτες του φύλλου «Η τελευταία μέρα» που αφορά σε υποθετικά σενάρια για τον εντοπισμό των αρπακτικών

πουλιών από τον φωτογράφο που απαθανάτισε τη στιγμή. Δίνει στις ομάδες 15 λεπτά
να προετοιμαστούν, με σκοπό να παρουσιάσουν σύντομα θεατρικά δρώμενα, αξιοποιώντας την πληροφορία που τους δίνεται,
τους ρόλους που υιοθέτησαν και προαιρετικά τον εξής βοηθητικό άξονα:

• Ποιοι είναι παρόντες στο σκηνικό της
δράσης;

• Τι αφήνει πίσω του το άγριο είδος της
φωτογραφίας;

• Ποιες είναι οι σκέψεις του φωτογράφου;
• Πώς μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια
η δράση που περιγράφεται;

Για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και εφόσον το επιτρέπει η δυναμική της μαθητικής ομάδας, τα δρώμενα μπορούν να αφορούν αυτοσχεδιαστικούς μονόλογους βασισμένους στα κείμενα του φύλλου και
τη δράση που προηγήθηκε.
Μόλις ολοκληρώσουν, κάθε ομάδα παρουσιάζει με τη σειρά το δρώμενό της και ακολουθεί συζήτηση:
• Ποιες είναι οι μη αναστρέψιμες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις ή ενέργειες;
• Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε την απώλεια αρπακτικών πουλιών από τέτοιες ενέργειες;
• Τι θα επικοινωνούσατε σε α) μία εταιρεία μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, β) σε μία εταιρεία εγκατάστασης ανεμογεννητριών, γ) σε έναν λαθροθήρα, δ) σε έναν ιδιοκτήτη δεξαμενής;
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Πνιγμός:
Στην προσπάθειά του να πιεί νερό, προσεγγίζει τις δεξαμενές νερού που χρησιμοποιούν
οι άνθρωποι για αποθήκευση νερού. Δυστυχώς, καθώς δεν μπορεί να κολυμπήσει, ο Σπιζαετός θα εγκλωβιστεί στη δεξαμενή και τελικά θα πνιγεί.
Δηλητηρίαση:
Τα πτωματοφάγα αρπακτικά, ανάμεσά τους και ο Σπιζαετός, κινδυνεύουν από την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Τα δολώματα αυτά στοχεύουν είτε σε άγρια είδη όπως είναι ο λύκος, η αλεπού, η αρκούδα είτε σε σκύλους (ποιμενικούς, κυνηγετικούς ή
μη δεσποζόμενους), όμως συχνά γύπες και άλλα αρπακτικά βρίσκουν επίσης τον θάνατο.
Πυροβολισμός:
Ο Σπιζαετός μπορεί να γίνει στόχος παράνομου κυνηγιού από ανθρώπους που θεωρούν ότι
απειλεί τα οικόσιτα ζώα τους (κότες, κουνέλια, περιστέρια) αλλά και από λαθροθήρες που
θεωρούν ότι ανταγωνίζονται τα ίδια θηράματα με αυτόν, όπως είναι τα αγριοκούνελα, οι
λαγοί και οι πέρδικες.
Πρόσκρουση:
Αρπακτικά πουλιά, όπως ο Σπιζαετός, είναι πιθανό να προσπαθήσουν να πετάξουν κοντά
και να χτυπηθούν από τα φτερά μιας ανεμογεννήτριας, ιδίως όταν τα Αιολικά Πάρκα χωροθετούνται σε περιοχές που αποτελούν καταφύγιο ή τόπους αναζήτησης τροφής για τα
αρπακτικά πουλιά. Η πρόσκρουση σε μία ανεμογεννήτρια σχεδόν πάντα θα επιφέρει τον
θάνατο του πουλιού. Ένας νεαρός Σπιζαετός είναι επίσης πιθανό να χτυπήσει σε καλώδια
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς ή και τον θάνατο του πουλιού.
Ηλεκτροπληξία:
Οι νεαροί Σπιζαετοί εν αγνοία τους θα καθίσουν σε πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως θα στέκονταν στα κλαριά ενός δέντρου ή σε έναν βράχο, μιας και τα σημεία αυτά προσφέρουν καλή επόπτευση της περιοχής. Δυστυχώς, δεν έχουν κανένα περιθώριο να
αντιδράσουν, καθώς πεθαίνουν ακαριαία από ηλεκτροπληξία όταν τύχει να ακουμπήσουν
σε δύο σημεία με ρεύμα.
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Η τελευταία μέρα (α)

7

Φωτογραφία 1: Δηλητηριασμένος Χρυσαετός
Αμέσως τράβηξε την προσοχή μου η άσχημη μυρωδιά που ερχόταν πίσω από τους μικρούς λόφους. Δυστυχώς ήξερα τι να περιμένω, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που
ερχόμουν αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο. Απλά δεν υπολόγιζα το μέγεθος της απώλειας...
Όταν πήραμε τη στροφή, το θέαμα ήταν «απλά» αποκρουστικό. Έξι συνολικά ζώα νεκρά: ένας Χρυσαετός, τρία Όρνια, δύο σκυλιά. Η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό ήταν να αφήσω αυτή τη δουλειά. Είχε γίνει πια πολύ σκληρή, ακόμα και για εμένα που
το είχα «συνηθίσει». Το γάβγισμα του σκύλου που εντόπισε τα νεκρά ζώα με έβγαλε από
τις σκέψεις μου. Σήκωσα τη φωτογραφική μηχανή, κράτησα τις σημειώσεις μου και
ενημέρωσα άμεσα αυτούς που έπρεπε. Πόσο θα ευχόμουν αυτός ο Χρυσαετός απλά
να κοιμόταν...

Φωτογραφία 2: Σπιζαετός νεκρός από ηλεκτροπληξία
Μόλις είχα αναλάβει ως Υπεύθυνος Προγράμματος για την προστασία του απειλούμενου Σπιζαετού. Ήμουν από την αρχή αισιόδοξος για το μέλλον του δυναμικού αυτού αετού. Τα δεδομένα από τον δορυφορικό πομπό σε έναν νεαρό Σπιζαετό την περασμένη
χρονιά ενίσχυαν την πεποίθησή μου αυτή. Ο Σπιζαετός είχε ενηλικιωθεί αρκετά ώστε
να βρει το ταίρι του και να εκκολάψει τα πρώτα του αβγά. Γνωρίζαμε πού είναι η φωλιά
του ζευγαριού και πως είναι ασφαλής, καθώς ήταν όσο έπρεπε απομονωμένη. Όταν ο
πομπός άρχισε να εκπέμπει σταθερό σήμα για αρκετή ώρα, αμέσως καταλάβαμε ότι κάτι άσχημο είχε συμβεί. Όταν τον είδα εκεί πάνω, αντανακλαστικά έστρεψα το βλέμμα
μου. Μα τα πουλιά κοιτάνε τον ουρανό για να αγναντεύουν...

Φωτογραφία 3: Μπούφος νεκρός από πυροβολισμό
Ήταν το πρώτο μας μεγάλο ταξίδι όλοι μαζί. Περιμέναμε να κλείσουν τα έξι για να μπορούν με μεγαλύτερη άνεση να μας ακολουθούν και οι δύο στις πεζοπορίες στα αγαπημένα μας ορεινά χωριά. Μόλις είχαμε γυρίσει από μια επίσκεψη στο βουνό με φιλόξενους συνοδοιπόρους Κρασπεδωτές Χελώνες που τραβούσαν αργά και σταθερά τον
δρόμο τους, έναν έμπειρο Χρυσαετό που κοσμούσε τον ουρανό, Κίσσες που στόλιζαν
τα δέντρα και πολλούς ακόμη «φίλους» που με μεγάλη χαρά γνωρίσαμε στα νεότερα
μέλη της οικογένειας. Όλα όμως κατέρρευσαν όταν αντικρίσαμε τον Μπούφο στον τοίχο... σαν να πάγωσε ο χρόνος σε άλλες εποχές, όπου οι λέξεις «εκτελεστικό απόσπασμα» ήταν ακόμη ζωντανές. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πάρω το βλέμμα τους από το
σβησμένο πια δικό του.
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Η τελευταία μέρα (β)
Φωτογραφία 4: Ροδοπελεκάνος νεκρός από πρόσκρουση
σε ανεμογεννήτρια

Νωρίς το πρωί, σχεδόν ξημέρωμα, ξεκίνησα μόνος για τη διαδρομή μου στην κορυφή
του βουνού. Μετά θα επέστρεφα -όπως κάθε μέρα- στα κτήματα και τη φροντίδα των
ζώων. Αν μου άρεσε κάτι από παλιά ήταν η ησυχία που απλωνόταν στο βουνό, καθώς
ξεμάκραινα από το χωριό και τους ήχους του. Τώρα πια για ησυχία ούτε λόγος, αλλά δύσκολα εγκαταλείπω αγαπημένες συνήθειες. Όταν πλησίασα στην κορυφή, το βλέμμα
μου πάγωσε πάνω στις τεράστιες λευκές ανεμογεννήτριες. Για την ακρίβεια λίγα μέτρα
πιο μπροστά. Πρώτα είδα το ακρωτηριασμένο φτερό, μετά τον ίδιο. Ο νους μου πήγε
στον ήχο της πρόσκρουσης, τη δύναμη της λεπίδας και τον επώδυνο θάνατο του πελεκάνου. Ανακατεύτηκα στην σκέψη αλλά και στην ιδέα να επισκέπτομαι επίμονα την κορυφή.

Φωτογραφία 5: Σπιζαετός πνιγμένος σε δεξαμενή
Όταν βάλαμε τη δεξαμενή ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε με μεγαλύτερη ευκολία να ποτίζουμε τις καλλιέργειές μας. Πιο άμεσα, πιο
γρήγορα, πιο ξεκούραστα! Όπως πάντα, επισκεφθήκαμε τη δεξαμενή για τον τυπικό
έλεγχο. Μείναμε όμως έκπληκτοι... Στην επιφάνεια του νερού, πρόβαλε το σώμα ενός
αετού. Το στήθος του στραμμένο προς τα πάνω και τα φτερά του ελάχιστα ανοιχτά
όπως των αγγέλων. Αμέσως υποψιαστήκαμε τι είχε γίνει. Πλησίασε την δεξαμενή για
να ξεδιψάσει, χωρίς να έχει ιδέα για τη θανάσιμη παγίδα που άθελα μας του είχαμε στήσει... Αν και είχαμε βρει ξανά νυχτερίδες, αλλά και φίδια και σαύρες πνιγμένα στη δεξαμενή, ήταν η πρώτη φορά που βρίσκαμε έναν αετό.
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7

Η άκρη του νήματος

8

Με λίγα λόγια
Τα παιδιά αντιστοιχούν τις κάρτες που περιγράφουν προβλήματα του
Σπιζαετού με τις κάρτες που πιστεύουν ότι αποτελούν τις λύσεις τους και
επιχειρηματολογούν για τη βέλτιστη λύση (ή λύσεις) σε θέματα διατήρησης
των ειδών –προαιρετικά, υπό τη μορφή συνέντευξης ανάμεσα σε δημοσιογράφους και λήπτες αποφάσεων.

Στόχοι
Οι μαθητές/τριες να προβληματιστούν για το πλήθος των ανθρωπογενών απειλών
που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή, να διακρίνουν τις διαφορετικές δράσεις προστασίας
που απαιτούνται για την επίλυση κάθε προβλήματος, να ορίζουν προτεραιότητες
όσον αφορά κεντρικές στρατηγικές προστασίας της βιοποικιλότητας.

Υλικά

Ηλικία

Δεν απαιτούνται
(εκτός από τις κάρτες)

9 ετών και άνω

2 Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

KK

Κάρτες
•
•
•

20, 25, 28
4 , 5, 10, 14, 21, 22,
23, 25, 27, 31
1 1, 12, 13, 15, 16, 19,
24, 29, 30
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Περιγραφή

20 25 28

Συζήτηση με ερέθισμα τις κάρτες 20, 25 και 28

Αρχικά, ο εμψυχωτής ζητά από τα παιδιά να θυμηθούν τις απειλές που αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός από
την εφαρμογή προηγούμενων δραστηριοτήτων και τους αναφέρει πως θα εστιάσουν στις ανθρωπογενείς απειλές του είδους. Μοιράζει σε μικρές ομάδες παιδιών τις κάρτες 20, 25 και 28. Οι κάρτες περιγράφουν τις απειλές της δηλητηρίασης και της ηλεκτροπληξίας, καθώς και τρόπους αποφυγής ή αντιμετώπισης αυτών. Καλεί τις ομάδες να μελετήσουν τις κάρτες και να παρουσιάσουν το πρόβλημα που
παρουσιάζει κάθε κάρτα αλλά και τη λύση που προτάθηκε. Μπορεί να αξιοποιηθεί ο παρακάτω βοηθητικός άξονας:

•
•
•

Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός;
Ποια είναι η λύση που περιγράφεται;
Μπορείτε να σκεφτείτε άλλες πιθανές λύσεις;

Τα Κέντρα Περίθαλψης Άγριων Ζώων δέχονται είδη της άγριας ζωής που για κάποιον
λόγο έχουν τραυματιστεί ή βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση (π.χ. κάποιος νεοσσός
που έχει πέσει από τη φωλιά ή έχει χάσει το κοπάδι του). Αναλαμβάνουν συνήθως εθελοντικά τη νοσηλεία και θεραπεία των ζώων, καθώς και τη φιλοξενία τους μέχρι την πλήρη
ανάρρωσή τους. Αρκετά συνηθισμένα περιστατικά που καταφθάνουν στα ιατρεία αφορούν εξαντλημένα άγρια πουλιά κατά τη μετανάστευση, ζώα που έχουν δεχθεί πυροβολισμό από ανθρώπους, μεγαλόσωμα πουλιά που έχουν χτυπηθεί από ανεμογεννήτριες ή
έχουν χτυπήσει σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, χελώνες με σπασμένα καβούκια, θηλαστικά με σπασμένα άκρα, θηλαστικά και άγρια πουλιά δηλητηριασμένα, νεοσσούς που βρέθηκαν μακριά από τους γονείς τους, μικροπούλια τραυματισμένα από γάτες, πουλιά που έχουν πέσει σε τζάμια κ.ά.

Η δραστηριότητα επεκτείνεται καθώς τώρα μοιράζονται στις ομάδες οι κάρτες 4, 5, 10, 21 και
23 που περιγράφουν απειλές του Σπιζαετού αλλά και οι κάρτες 25, 22, 14, 27 και 31 που περιγράφουν τις αντίστοιχες λύσεις. Ο εμψυχωτής
διευκρινίζει στις ομάδες πως σε κάποια προβλήματα η λύση μπορεί να είναι προφανής, ενώ σε
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κάποια άλλα όχι. Δίνει ορισμένο χρόνο στις ομάδες (π.χ. 5-10 λεπτά) για να αντιστοιχήσουν σε
κάθε πρόβλημα τη λύση του και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους. Φροντίζει η δράση
να πραγματοποιηθεί σε άνετο χώρο, ενώ προτείνεται οι ομάδες να είναι τώρα μεγαλύτερες.

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα τροφής στα μέρη όπου κυνηγά, δηλαδή οι μικροί πληθυσμοί σε λαγούς, αγριοκούνελα αλλά και πέρδικες. Για τους λόγους αυτούς, λαμβάνονται μέτρα όπως η καλλιέργεια περιοχών που είχαν εγκαταλειφθεί από τον άνθρωπο με σκοπό να αποτελούν ένα
φιλόξενο μέρος για τη λεία του Σπιζαετού, η δημιουργία ανοιχτών εκτάσεων σε δασωμένες περιοχές για να μπορεί να επιβλέπει καλύτερα την περιοχή όπου κυνηγάει, η ρύθμιση
του κυνηγιού του λαγού, του αγριοκούνελου και της πέρδικας στις περιοχές όπου κυνηγάει και ο Σπιζαετός, ο έλεγχος του παράνομου κυνηγιού κ.ά.

Μόλις ολοκληρώσουν οι ομάδες και αφού διαπιστωθεί πως έχει δοθεί η κατάλληλη λύση σε κάθε
πρόβλημα, η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, μόνο που τώρα
οι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σπιζαετός δεν αποτελούν απαραίτητα συγκεκριμένες
δράσεις διατήρησης αλλά περιγράφουν μέτρα που μπορεί να εξασφαλίζουν οριζόντια προστασία του
είδους. Ο εμψυχωτής μοιράζει στις ομάδες:

Τις εξής κάρτες απειλών:

Τις εξής κάρτες λύσεων:

•	13 και 30 που περιγράφουν τον κίνδυνο

•	11 που αφορά τον θεσμό των

πρόσκρουσης σε ανεμογεννήτριες
•	12 που περιγράφει την απειλή
από το παράνομο κυνήγι
	
• 24 που περιγράφει την όχληση
από έργα υποδομών

προστατευόμενων περιοχών
•	15, 19 και 29 που αφορούν τον ρόλο
της ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης
	
• 16 που αφορά τη σημασία
της διασυνοριακής συνεργασίας

Οι ομάδες τώρα μελετούν τα προβλήματα και τις λύσεις, ενώ ο εμψυχωτής τους δίνει ορισμένο χρόνο (π.χ. 20 λεπτά) για να αποφασίσουν ποιο μέτρο θα βοηθούσε καλύτερα στην επίλυση κάθε προβλήματος, αλλά και για να επιχειρηματολογήσουν για τη σημαντικότερη για κάθε ομάδα λύση (ή λύσεις).
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Προαιρετικά, οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους με τη μορφή συνέντευξης.
Ένα μέλος της ομάδας (ή περισσότερα) αναλαμβάνει τον ρόλο δημοσιογράφου και ένα μέλος (ή
περισσότερα) τον ρόλο ενός ή μίας:

Βοηθητικές ερωτήσεις στους παραπάνω ρόλους
μπορεί να είναι:

•	Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Πώς θα διασφαλιστεί η εφαρμογή τους από τα
κράτη μέλη;
	
Θ
• α λάβει αποφάσεις που θα ευνοούν
την βιοποικιλότητα; Ποιοι θεσμοί θα
ενισχυθούν;
	
• Θα αποτελέσουν προτεραιότητα τομείς
όπως το περιβάλλον, η ενημέρωση και
εκπαίδευση, η ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας;

•	Αξιωματούχου της Γενικής Διεύθυν-

σης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που εισηγείται τις προτεραιότητες των μέτρων διατήρησης της
άγριας ζωής.
•	Υπουργού Περιβάλλοντος που καλείται από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον νόμο για την προστασία του
Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα υποβάλει προς ψήφιση
το νομοσχέδιο στη Βουλή.
	
• Υπουργού Οικονομικών που θα εισηγηθεί τους τομείς που θα αποτελέσουν
προτεραιότητα για εθνική χρηματοδότηση.

Μόλις παρουσιάσουν οι ομάδες τις απόψεις τους,
γίνεται συζήτηση:

• Ποια λύση ή ποιες λύσεις προτάθηκαν από τις ομά•
•
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δες;
Ποια είναι η αρχή του προβλήματος (ή των προβλημάτων) του Σπιζαετού;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να επηρεάσουμε τη λήψη αποφάσεων για σημαντικά για τη βιοποικιλότητα θέματα;

Στα ίχνη του Σπιζαετού

9

Με λίγα λόγια
Δραστηριότητα ανατροφοδότησης, όπου τα παιδιά συμμετέχουν αρχικά
σε συζήτηση για τη δορυφορική παρακολούθηση του είδους, ενώ στη
συνέχεια αποδίδουν τα δικά τους σενάρια για μία ημέρα από τη ζωή ενός
Σπιζαετού, αντλώντας έμπνευση από εικονογραφημένες κάρτες αλλά και
τη γνωριμία τους με τον Σπιζαετό.

Στόχοι
Οι μαθητές/τριες να ερμηνεύουν δεδομένα που προκύπτουν από την τοποθέτηση δορυφορικών πομπών σε άγρια πουλιά, να διαμορφώσουν άποψη για τον ανθρώπινο παράγοντα στη ζωή ενός σπάνιου είδους, να αναθεωρήσουν τις αρχικές
τους αντιλήψεις για τη ζωή ενός αρπακτικού πουλιού, να εκφράσουν δημιουργικά
τις σκέψεις τους για την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον ενός άγριου είδους.

Υλικά
•
•

•
•

2 Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες
με δυνατότητα επέκτασης

Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
Αντίγραφα φύλλου
«Καθημερινές διαδρομές»
και αρχείο εικόνας
«Παρακολούθηση ενός
Σπιζαετού» από το
Υποστηρικτικό Υλικό
(διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή)
Μολύβια
Μπογιές (προαιρετικά)

Ηλικία
9 έως 11 ετών

KK

Κάρτες
Δεν απαιτούνται

87

Περιγραφή
Αρχικά, ο εμψυχωτής ενημερώνει τα παιδιά για την τοποθέτηση πομπών σε άγρια πουλιά, με σκοπό τη
συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χωρική κατανομή τους στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ως ερέθισμα την κάρτα «Παρακολούθηση ενός Σπιζαετού» που είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή.
Παράγει έγχρωμα αντίγραφα του φύλλου «Καθημερινές διαδρομές» σε ισάριθμα με τις ομάδες παιδιών αντίγραφα. Ζητά από τις ομάδες να παρατηρήσουν τους χάρτες που αντιστοιχούν σε δεδομένα
από διαφορετικά άτομα Σπιζαετών, να κάνουν συγκρίσεις σε σχέση με την απόσταση που διανύουν και
να διατυπώσουν υποθέσεις όπως:

•
•
•

 οιος είναι ο μεγαλύτερος «εξερευνητής» ΣπιζαεΠ
τός; Γιατί;
Ποιος ψάχνει για σπίτι; Για ποιον λόγο;
Ποιος δεν αφήνει καθόλου τη φωλιά του; Γιατί;

Ο εμψυχωτής συμβουλεύεται τις απαντήσεις
στο τέλος της δραστηριότητας, ενώ ενημερώνει
τα παιδιά πως οι Χάρτες 1 και 2 ανήκουν στην κλίμακα μεγέθους 1 του Υπομνήματος, ενώ οι Χάρτες 3 και 4 στην κλίμακα 2.

Έπειτα, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά σε ομάδες να σχεδιάσουν μία εικονογραφημένη ιστορία με θέμα
μια ημέρα από τη ζωή ενός Σπιζαετού, αξιοποιώντας την παραπάνω συζήτηση, την εμπειρία τους από
την εφαρμογή των δραστηριοτήτων ή/και τη συμμετοχή τους στο επιδάπεδιο παιχνίδι του Σπιζαετού.
Προτείνεται να αξιοποιηθούν οι ασπρόμαυρες εκδοχές από τις κάρτες του επιδαπέδιου παιχνιδιού του
φύλλου «Στιγμές από τη ζωή ενός Σπιζαετού» για την εξέλιξη της πλοκής της ιστορίας τους. Συμπληρωματικά, μπορούν να επιλέξουν την ηλικιακή ομάδα που ανήκει ο Σπιζαετός της ιστορίας τους και να
σχεδιάσουν την αντίστοιχη διαδρομή που θα έκανε. Ο εμψυχωτής παράγει και μοιράζει στις ομάδες
αντίγραφα του φύλλου και τα παιδιά αποφασίζουν για:

• Την αρχή και το τέλος της ιστορίας τους
•	Τη σειρά που θα τοποθετηθούν οι κάρτες (εξέλιξη της ιστορίας)

•	Τα επιπλέον στιγμιότυπα που ίσως θα

θέλουν να προσθέσουν και να σχεδιάσουν στις τέσσερις εικονογραφημένες
κάρτες

•	Την περιγραφή των επιμέρους δράσε-

ων (π.χ. ανάπτυξη διαλόγων, σύνταξη
φράσεων ή/και κείμενο «αφηγητή»)

Ο εμψυχωτής μπορεί να προτείνει τον παρακάτω βοηθητικό άξονα για την εξέλιξη της ιστορίας:

•	Κάρτα 1:

Πού πάει; Τι ή ποιον θα συναντήσει;

•

Κάρτα 2:
	Πού βρίσκεται; Γιατί τον βράβευσαν;
Τι λένε γι’ αυτόν;

•	Κάρτα 3:

Πώς γνωρίστηκαν οι δύο Σπιζαετοί;

•

Κάρτα 4:
	Τι του συνέβη; Πώς βρέθηκε εκεί; Τα
υπόλοιπα είδη της εικόνας σχετίζονται
με την εξέλιξη της ιστορίας;

•

Όλες οι κάρτες:
	Είναι η αρχή ή το τέλος της ιστορίας
τους; Πώς αισθάνονται οι χαρακτήρες
που απεικονίζονται σε κάθε στιγμιότυπο; Πώς σχετίζονται μεταξύ τους; Τι θα
έλεγε ο ένας στον άλλον;
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Προαιρετικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
φύλλο «Εικονογράφηση ιστορίας», όπου στο
μεγάλο πλαίσιο ζωγραφίζουν τη σκηνή ή κολλάνε τις κάρτες του φύλλου «Στιγμές από τη ζωή
ενός Σπιζαετού», ενώ στο μικρό πλαίσιο γράφουν τους αντίστοιχους διαλόγους ή φράσεις.
Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν

απλά σκίτσα και να γράψουν σύντομους διαλόγους ή φράσεις. Σε περίπτωση που οι πράξεις είναι περισσότερες από τα πλαίσια που δίνονται
στο φύλλο, ο εμψυχωτής φωτοτυπεί και δεύτερη φορά το φύλλο «Εικονογράφηση ιστορίας».
Συμπληρωματικά, ζωγραφίζουν τις ασπρόμαυρες κάρτες ή /και τα σχέδιά τους.

Μόλις ολοκληρώσουν οι ομάδες, παρουσιάζουν στην τάξη τις ιστορίες που σχεδίασαν, περιγράφοντας
την ιστορία που σκέφτηκαν για τον Σπιζαετό. Η συζήτηση που ακολουθεί μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο ανατροφοδότησης για τον εμψυχωτή:

•
•
•
•
•

Τι έκανε στα παιδιά μεγαλύτερη εντύπωση; Ποιο στοιχείο αναφέρθηκε περισσότερο;
Ποιον κίνδυνο ανέφεραν ή/και ποια λύση πρότειναν;
Υιοθέτησαν αισιόδοξα ή απαισιόδοξα σενάρια για τους Σπιζαετούς;
Τι πρέπει να γίνει για να επικρατήσει ένα αισιόδοξο σενάριο για το είδος;
Τι ευχή θα δίνατε στα ζευγάρια των σπάνιων Σπιζαετών της Ελλάδας;

Καθημερινές διαδρομές
•
•

Απαντήσεις

Χάρτης 1 και 2: Ανήλικοι Σπιζαετοί που ταξιδεύουν για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους
 άρτης 3: Σπιζαετός 2-3 ετών που ψάχνει για το νέο του σπίτι για να ζευγαρώσει (διανύΧ
ουν μικρότερες αποστάσεις από τους ανήλικους)

•	Χάρτης 4: Ενήλικος Σπιζαετός που έχει ζευγαρώσει και μένει κοντά στη φωλιά του για
να την προστατεύει (κοντινές στη φωλιά μετακινήσεις)

 ημείωση για τον χάρτη 3: Η σήμανση της φωλιάς αφορά το μέρος όπου πρόκειται να γίνει η φωλιά του
Σ
Σπιζαετου (όχι το μέρος όπου γεννήθηκε).
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2

4

1

3

Στιγμές από τη ζωή ενός Σπιζαετού

9

2

4

1

3

Εικονογράφηση ιστορίας

9
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Αετοί στο χθες και το αύριο

10

Με λίγα λόγια
Δραστηριότητα ανατροφοδότησης όπου τα παιδιά συμμετέχουν σε σκηνικούς αυτοσχεδιασμούς με θέμα τις αναπαραστάσεις των αετών στην
ανθρώπινη κοινωνία.

Στόχοι
Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τον πολιτισμικό ρόλο που κατείχαν οι αετοί στο
μακρύ αλλά και πρόσφατο παρελθόν, να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το μέλλον της απειλούμενης αυτής ομάδας πουλιών.

Υλικά
Αντίγραφα φύλλου
δραστηριότητας

3

Διάρκεια
3 διδακτικές ώρες

Ηλικία
12 ετών και άνω

KK

Κάρτες
29
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Περιγραφή

29 Συζήτηση με ερέθισμα την κάρτα 29
Ο εμψυχωτής ξεκινά συζήτηση για τον ρόλο του αετού στις ανθρώπινες κοινωνίες.

•
•
•

Για ποιον λόγο ένας αετός μπορεί να είναι διάσημος;
Ποιες έννοιες ήταν κάποτε ταυτόσημες με τον όρο «αετός»;
Ποιος ήταν ο ρόλος των αετών στην αρχαία ελληνική μυθολογία, την ελληνική παράδοση ή/και ιστορία;

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής παράγει αντίγραφα του φύλλου «Οι αετοί στο χθες» και μοιράζει ή διαβάζει τα αποσπάσματα των σύντομων κειμένων στα παιδιά. Τα κείμενα μπορεί να αποτελέσουν αφόρμηση για επέκταση της παραπάνω συζήτησης αλλά και έναυσμα για τον σκηνικό αυτοσχεδιασμό που
ακολουθεί.
Τα παιδιά επιλέγουν ελεύθερα ένα από τα κείμενα, ενώ ο εμψυχωτής τα καλεί να φανταστούν πως ζουν
στην εποχή που αφορά το κείμενό τους και να σκεφτούν πώς αισθάνονται και τι κάνουν στην καθημερινότητά τους σύμφωνα με τον ρόλο που έχουν επιλέξει. Στη συνέχεια, τα καλεί να κινηθούν ελεύθερα
στον χώρο αναπαριστώντας τους ρόλους τους. Με το σύνθημα (π.χ. ένα παλαμάκι, ένας χτύπος μουσικού οργάνου) η κίνηση σταματά και τα παιδιά αποφασίζουν γρήγορα μια πόζα που να σχετίζεται με τον
ρόλο τους και την αναπαριστούν μένοντας ακίνητα. Ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να παρατηρήσουν το
ένα το άλλο, αφήνοντάς τους ανάλογο χρόνο (λίγα λεπτά).
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Ο εμψυχωτής σχηματίζει μικρές ομάδες παιδιών. Μπορεί τώρα να επαναλάβει την κίνηση στον χώρο,
μόνο που τώρα με το σήμα του εμψυχωτή, τα μέλη κάθε ομάδας αποφασίζουν γρήγορα μια πόζα που
σχετίζεται με τη σύνθεση των ρόλων τους. Οι ομάδες παρατηρούν την εικόνα που έχει συνθέσει κάθε
μία από αυτές για 1-2 λεπτά.
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα περνάει από τις «καρέκλες των αποκαλύψεων», με σκοπό να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για τους χαρακτήρες, να εμπλουτιστεί ο περιβάλλων κόσμος του χαρακτήρα, να διατυπωθούν τα κίνητρα, οι επιλογές, οι στάσεις αλλά και οι σκέψεις και τα συναισθήματα των
παικτών για τον ρόλο των αετών στο παρελθόν. Τοποθετούνται στον χώρο σε σειρά, τόσες καρέκλες
όσες και τα μέλη κάθε ομάδας. Με σήμα του εμψυχωτή, στις καρέκλες κάθονται με τη σειρά τα μέλη
της πρώτης ομάδας, για να ακολουθήσουν τα μέλη της δεύτερης κ.ο.κ. Κάθε ομάδα δέχεται από τις υπόλοιπες ομάδες ερωτήσεις που σχετίζονται με τον ρόλο της, ενώ τα παιδιά που κάθονται στις καρέκλες
απαντούν διαδοχικά. Οι ερωτήσεις γίνονται σε πρώτο πρόσωπο για γεγονότα, καταστάσεις ή συναισθήματα που συνδέονται με τις πληροφορίες που άκουσαν. Ενδεικτικά, ο εμψυχωτής μπορεί να δώσει παραδείγματα ερωτήσεων:

•	Πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις έναν
αετό;

• Γιατί διάλεξες τον αετό ως ιερό ζώο;
•	Πώς αισθάνεσαι που σε παρομοιάζουν
με αετό;

Αφού ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να καταγράψουν προαιρετικά τις διαφορετικές αξίες που συνδέονται με
τους αετούς και που προέκυψαν κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων – απαντήσεων. Ο εμψυχωτής μεταφέρει τα παιδιά στο σήμερα και στις
απειλές που δέχονται οι αετοί, αξιοποιώντας την
εμπειρία και τις γνώσεις των παιδιών από την
εφαρμογή προγενέστερων δραστηριοτήτων.

Η δράση συνδέεται με τα ενδιαφέροντα της ομάδας και το παιδαγωγικό πλαίσιο που έχει ορίσει
ο εμψυχωτής και μπορεί να αφορά: ένα δρώμενο, μία παγωμένη εικόνα, ένα γλυπτό με σώματα,
ένα τραγούδι, ένα ποίημα, μία χορογραφία, ένα
πεζό κείμενο.

Οι ομάδες, αξιοποιώντας λέξεις, φράσεις, σκέψεις και συναισθήματα που προέκυψαν από την
καταγραφή αλλά και τις πληροφορίες που έχουν
λάβει για το καθεστώς παρουσίας των αετών και
ειδικότερα του Σπιζαετού, σχεδιάζουν με όποιον
τρόπο επιθυμούν μια σκηνή που αφορά το μέλλον των αρπακτικών αυτών πουλιών.

•
•

Οι ομάδες παρουσιάζουν τη δράση τους και γίνεται συζήτηση:

•
•

Τι επέλεξαν οι ομάδες να παρουσιάσουν;
Η δράση τους μεταφέρει ένα αισιόδοξο ή απαισιόδοξο μήνυμα;
Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που οι άνθρωποι
αισθάνονται για τους αετούς και τους γύπες στο
παρελθόν και στο παρόν;
Τι πρέπει να γίνει για να επικρατήσει ένα αισιόδοξο σενάριο για το είδος;
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Οι αετοί στο χθες
Ο αετός στη μυθολογία
Η αρχαία Ελληνική Μυθολογία έδωσε από πολύ νωρίς σπουδαία θέση στον αετό, γιατί όπως πίστευαν ήταν κατεξοχήν θεϊκό πουλί. Ήταν το σύμβολο του πατέρα των θεών, Δία, φορέας του θεϊκού του όπλου, του κεραυνού, και φορέας των
μηνυμάτων του προς τους θνητούς. Στην Οδύσσεια, δύο αετοί εμφανίζονται στην
αγορά της Ιθάκης τη στιγμή που οι μνηστήρες και ο Τηλέμαχος λογομαχούν για την
επιστροφή του Οδυσσέα και τη βασιλεία της Ιθάκης. Οι αετοί έρχονται από την κορυφή του βουνού, πετούν ο ένας δίπλα στον άλλον και όταν φτάνουν στην αγορά
των Ιθακησίων, παίρνουν στροφές, τινάζουν τα φτερά τους και περνούν ξυστά πάνω από τα κεφάλια όλων. Οι Ιθακήσιοι σαστίζουν, αναρωτιούνται τι θα συμβεί και
οσμίζονται το κακό που έρχεται. Ο μάντης εξηγεί ότι οι αετοί σημαίνουν συμφορά
για όλους και κυρίως για τους μνηστήρες.

Αετοί και κλέφτες
Ιστορικά, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ο αετός έγινε σύμβολο των κλεφτών και του αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία. Οι κλέφτες, όπως και οι αετοί, ζούσαν σε αφιλόξενα, επικίνδυνα βουνά, απομονωμένοι από την κοινωνία και
ήταν σκληραγωγημένοι και εξοικειωμένοι με τη βία. Ο όρος «αετός» συνόδευε συχνά, ως τίτλος ή ψευδώνυμο, τους οπλαρχηγούς της Επανάστασης: Νικοτσαράς ο
αετός του Ολύμπου, Μάρκος Μπότσαρης ο αετός του Σουλίου ή ο αετός της Σαμονίβας, Καραϊσκάκης ο αετός της Ρούμελης ή ο αετός των Αγράφων.
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10

Δεν είναι ο μόνος

11

Με λίγα λόγια
Τα παιδιά συμμετέχουν σε δράσεις προβολής και ανάδειξης της σημασίας
των αετών με «σύμβολο» τον Σπιζαετό. Επιλέγουν το πρόβλημα ή τα προβλήματα της περιοχής τους που θέλουν να αναδείξουν και ανάλογα ετοιμάζουν μια ενημερωτική δράση.

Στόχοι
Οι μαθητές/τριες να δραστηριοποιηθούν ενεργά στην προστασία ενός απειλούμενου είδους της περιοχής τους.

Υλικά
•
•

Αντίγραφα φύλλου
δραστηριότητας (προαιρετικά)
Μολύβια

3

Διάρκεια
3 διδακτικές ώρες
με δυνατότητα επέκτασης

Ηλικία
9 ετών και άνω

KK

Κάρτες

4, 5, 12, 13, 17, 21, 24
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Περιγραφή
Ο εμψυχωτής τοποθετεί το σύνολο των καρτών (ή επιλογή αυτών) στο δάπεδο και καλεί τα παιδιά ατομικά να επιλέξουν ελεύθερα μία εικόνα και να σταθούν μπροστά της (π.χ. επιλέγουν μία εικόνα που τους
προκάλεσε εντύπωση, χαρά, λύπη, θυμό, έκπληξη, γέλιο, αμηχανία κ.λπ.). Τα παιδιά αιτιολογούν τις επιλογές τους και γίνεται συζήτηση:

•
•
•

 ι απεικονίζουν οι κάρτες που επιλέχθηκαν από τα παιδιά;
Τ
Είναι κάρτες που περιγράφουν ευχάριστες ή δυσάρεστες στιγμές για τον Σπιζαετό;
Ποια κάρτα θα επέλεγαν να αφιερώσουν στον Σπιζαετό; Στην άγρια ζωή;

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, μόνο που τώρα διαθέσιμες είναι μόνο οι κάρτες που απεικονίζουν ανθρωπογενή προβλήματα του Σπιζαετού, δηλαδή οι κάρτες 4, 5, 12, 13, 17, 21, 24 που αναφέρονται
στην ηλεκτροπληξία (4), την όχληση (5, 21, 24), τη λαθροθηρία (12), την πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες (13) και την υποβάθμιση βιοτόπου (17). Ο εμψυχωτής ζητά από τα παιδιά να σταθούν μπροστά
από μία κάρτα που να υποδεικνύει ένα πρόβλημα που τα ίδια πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίλυσή του. Γίνεται συζήτηση:

•
•
•
•

 οια προβλήματα απεικονίζουν οι κάρτες που επιλέχθηκαν;
Π
Ποια προβλήματα είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστούν; Ποια δυσκολότερο;
Ποια προβλήματα επέλεξαν τα παιδιά να συμβάλλουν στην επίλυσή τους;
Με ποιον ή ποιους τρόπους θα το επιτύχουν;

Τα παιδιά που έχουν σταθεί μπροστά σε κοινή κάρτα αποτελούν μία ομάδα. Σε περίπτωση που οι ομάδες είναι ανισομεγέθεις, ο εμψυχωτής ενώνει τις μικρότερες ομάδες, ενώ τα μέλη της ομάδας αποφασίζουν σε ποιο πρόβλημα θα επικεντρωθούν. Οι ομάδες που διαμορφώθηκαν, αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν μία δράση προστασίας για τον Σπιζαετό που να αφορά το πρόβλημα που τα ίδια επέλεξαν.

Προτείνεται η δράση να είναι ενημερωτικού
χαρακτήρα με σκοπό να προωθήσουν τις
αξίες της προστασίας της βιοποικιλότητας
στην κοινότητά τους. Ένα παράδειγμα είναι
ο σχεδιασμός μιας αφίσας την οποία μπορούν να προωθήσουν στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Μπορούν να αξιοποιήσουν τον
εξής βοηθητικό άξονα:

•	Ομάδα-στόχος: Ανάλογα με το πρόβλη-

μα που έχει αναλάβει κάθε ομάδα, τα μέλη
της αποφασίζουν για το κοινό στο οποίο θα
απευθύνεται η αφίσα τους. Μπορεί να αφορά:

•	την ομάδα που συνδέεται με το πρόβλημα (π.χ. κυνηγούς, κτηνοτρόφους, επισκέπτες, αναρριχητές) με σκοπό την
ενημέρωσή τους για τη μη νομιμότητα
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		ενεργειών όπως η θανάτωση αρπακτικών πουλιών ή/και την ορθή συμπεριφορά σε ένα μέρος όπου ζει ο Σπιζαετός

•	το ευρύ κοινό, με σκοπό την ενημέρωσή
του για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα (χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων, πολιτική εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας
για τη σήμανση/μόνωση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος)

•	Κεντρικό μήνυμα: Αποφασίζουν για το κεντρικό μήνυμα της αφίσας τους. Προτείνεται να συνδέεται άμεσα με το θέμα τους,
να είναι περιεκτικό και σύντομο και να
προσελκύει την προσοχή του κοινού. Συνεισφέρουν με ιδέες όλα τα μέλη της ομάδας, ενώ το τελικό τους μήνυμα μπορεί να

	είναι μία σύνθεση από όλες (ή κάποιες)
από τις ιδέες που ακούστηκαν.

•	Πληροφορία: Φροντίζουν να υπάρχει έγκυ-

ρη πληροφορία και σύντομα ενημερωτικά
κείμενα σχετικά με το θέμα τους. Η γλώσσα προτείνεται να είναι απλή και κατανοητή
στην ομάδα στόχο τους.

•

 μεση δράση: Τονίζουν τη σημασία της
Ά
ενεργούς συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη διατήρηση ενός απειλούμενου είδους, ενώ αναφέρουν και τα μέσα που έχει
στη διάθεσή της για να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος. Μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στον ιστότοπο
του Προγράμματος LIFE για τον Σπιζαετό:
https://www.lifebonelli.eu.

•

 υνεργαζόμενοι φορείς: Τους φορείς
Σ
στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν
για το θέμα τους, είτε για περαιτέρω πληροφορίες είτε για παροχή άμεσης βοήθειας σε ένα άγριο είδος που κινδυνεύει.

•	Χρήση εικόνας: Η χρήση της φωτογρα-

φίας ή άλλων μέσων (π.χ. σχεδίων) μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη του προβλήματος και τη δημοσιοποίησή του στην
ομάδα-στόχο. Μπορούν να αξιοποιήσουν
στιγμιότυπα από τις επιμέρους δραστηριότητες που έκαναν για τον Σπιζαετό (π.χ.
ζωγραφική, κατασκευές).

Προαιρετικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν
ως πρότυπο για την αφίσα τους το φύλλο
δραστηριότητας «Δράση για τον Σπιζαετό».

Πολλές από τις δράσεις προστασίας που αφορούν τον Σπιζαετό, είναι δυνατό να ωφελήσουν και άλλα αρπακτικά πουλιά -και όχι μόνο- με τα οποία δυστυχώς μοιράζεται κοινά προβλήματα. Από την ηλεκτροπληξία κινδυνεύουν πουλιά όπως ο γύπας Ασπροπάρης, οι
Πελαργοί, οι Γερακίνες, τα κοράκια και τα νυκτόβια πουλιά (Μπούφοι, κουκουβάγιες κ.λπ.).
Από την πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες απειλούνται θανάσιμα είδη πουλιών όπως ο Χρυσαετός αλλά και όλοι οι γύπες, καθώς και άλλα ζώα όπως οι νυχτερίδες. Από το παράνομο
κυνήγι κινδυνεύει ο Χρυσαετός και άλλα αρπακτικά αλλά και πολλά υδρόβια και μεταναστευτικά πουλιά (ερωδιοί, Τρυγόνια κ.ά.).
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Δράση για τον Σπιζαετό
Το κεντρικό μας μήνυμα:

Φωτογραφία ή εικόνα

Το ήξερες ότι:

Λάβε δράση!
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11

Το παιχνίδι του Σπιζαετού

12

Με λίγα λόγια
Τα παιδιά ανακαλούν τις πληροφορίες που έλαβαν μέσα από ένα επιδάπεδιο
παιχνίδι που περιγράφει τη ζωή ενός αρπακτικού πουλιού, του Σπιζαετού.

Στόχοι
Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της ζωής του ένα αρπακτικό πουλί, όπως ο Σπιζαετός.

Υλικά
•
•
•

Ένα μεγάλο ζάρι
Χαρτί του μέτρου
Μαρκαδόρο

1

Διάρκεια
1 διδακτική ώρα

Ηλικία
9 ετών και άνω

KK

Κάρτες
Όλες
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Περιγραφή
Η δράση μπορεί να μεταφερθεί στην αυλή του σχολείου ή να διαμορφωθεί κατάλληλα η τάξη ή άλλος
χώρος. Ο εμψυχωτής στήνει τις 32 κάρτες μεγέθους Α3 στο δάπεδο σε σχήμα σπείρας ή σε σχήμα «Π».
Ανάλογα με τον αριθμό παιδιών, τα παιδιά συμμετέχουν ατομικά ή σχηματίζουν μικρές ομάδων των
4-5 ατόμων.
Είναι σημαντικό οι κάρτες να μην ακουμπάνε μεταξύ τους και να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να μπορούν τα παιδιά να στέκονται δίπλα τους. Οι κάρτες τοποθετούνται με τη σειρά, όπου η κάρτα με το μικρότερο νούμερο (1) και την ένδειξη «ΑΡΧΗ» τοποθετείται στην αρχή της διάταξης και ακολουθούν οι
επόμενες. Τελευταία τοποθετείται η κάρτα με το μεγαλύτερο νούμερο (32) και την ένδειξη «ΤΕΡΜΑ».
Ο εμψυχωτής εξηγεί πως το κάθε παιδί είναι
ένας νεαρός Σπιζαετός που μόλις ξεκίνησε για
τις περιπέτειες της ζωής του. Όταν στο παιχνίδι συμμετέχουν ομάδες παιδιών, αυτές μπορούν
να αντιπροσωπεύουν Σπιζαετούς από διαφορετικές επικράτειες (π.χ. οι Σπιζαετοί της Μάνης,
του Ηρακλείου Κρήτης, του Σουνίου, των Χανίων, των Αντικυθήρων, της Άνδρου, της Καρπάθου). Για κάθε ομάδα επιλέγεται ένα παιδί που θα
κινείται από τετράγωνο σε τετράγωνο, το οποίο
μπορεί να εναλλάσσεται ώστε να παίξουν όλα τα
παιδιά.
Αναφέρει στα παιδιά πως θα αντιμετωπίσουν
προκλήσεις όπως η αναζήτηση τροφής, κατάλληλου συντρόφου, ασφαλούς μέρους για να κάνουν τη φωλιά τους, αλλά και κινδύνους όπως
επικίνδυνες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύματος και ανεμογεννήτριες, λαθροθήρες, δηλητηριασμένα δολώματα, ενώ θα δώσουν πολλές μάχες μέχρι να μπορέσουν να βρουν ένα κατάλληλο μέρος για να μεγαλώσουν τους δικούς
τους νεοσσούς.
Ενημερώνει τα παιδιά πως κάθε παίκτης (ή ομάδα) ξεκινά με 10 πόντους ενέργειας. Οι πόντοι
αυτοί είναι που τον κρατάνε ζωντανό. Ρίχνει με
τη σειρά του το ζάρι, που θα του δείξει πόσα τετράγωνα θα προχωρήσει και στέκεται δίπλα στο
τετράγωνο. Κάθε τετράγωνο του λέει τι αντιμετωπίζει και πόσους πόντους κερδίζει ή χάνει. Αν
προσγειωθεί σε θανατηφόρο τετράγωνο, πρέπει να πάει ξανά στην αρχή και να ξεκινήσει πάλι με 10 πόντους. Το ίδιο πρέπει να κάνει αν στην
πορεία χάσει όλους τους πόντους του.
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Ο εμψυχωτής φροντίζει να σημειώνει τους πόντους των παικτών σε ένα μεγάλο χαρτί και να
τους ενημερώνει σχετικά κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού (π.χ. προσέξτε, σας απομένουν μόνο
5 πόντοι κ.ο.κ.).

Ο κάθε παίκτης (ή η κάθε ομάδα) είναι πιθανό να χρειαστεί να ξεκινήσει ξανά και
ξανά. Κερδίζει, όποιος φτάσει στο τελευταίο τετράγωνο με τους περισσότερους
πόντους.

Καλεί τα παιδιά να ξεκινήσουν το παιχνίδι, ενώ
τους θυμίζει να χαρούν τις περιπέτειές τους και
να θυμούνται πόσοι πόντοι τους απομένουν –αυτοί τους κρατούν ζωντανούς!
Μόλις το παιχνίδι ολοκληρωθεί, γίνεται συζήτηση:

•
•
•
•
•

Από τι κινδύνεψε ο Σπιζαετός;
Ποιοι ήταν οι φυσικοί κίνδυνοι και ποιες οι ανθρωπογενείς απειλές που αντιμετώπισε;
Πού κινδύνεψε περισσότερο;
Πώς ο άνθρωπος μπορεί να δυσκολέψει ή να διευκολύνει την επιβίωση του Σπιζαετού;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να τον βοηθήσουμε;

Φύλλο αξιολόγησης για τον εμψυχωτή
Η Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας ζητά τη δική σας συμβολή για την αξιολόγηση και βελτίωση της δουλειάς της στο μέλλον. Παρακαλούμε, συμπληρώστε, αν θέλετε, το φύλλο αξιολόγησης και στείλτε το στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ:

•
•
•

Ταχυδρομικά: Θεμιστοκλέους 80, 10681 Αθήνα
Με mail: info@ornithologiki.gr
Με μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/BirdlifeGreece/

(το φύλλο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Υποστηρικτικό Υλικό)

Σχολείο:		

Τάξη:

				
Εκπαιδευτικό υλικό
Πραγματοποιήθηκε
		

Πάρα
πολύ

Πολύ

Μας άρεσε
Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Ενημερωτικά κείμενα
Δραστηριότητες

1
2
3

Μια μεγάλη οικογένεια
Ο αετός της Μεσογείου
Οι περιπέτειες ενός
νεαρού Σπιζαετού

4 Ένα ταιριαστό ζευγάρι
5 Οι γειτονιές του Σπιζαετού
6 Ενοχλητικοί επισκέπτες
7 Οι μεγάλοι κίνδυνοι
8 Η άκρη του νήματος
9 Στα ίχνη του Σπιζαετού
10 Αετοί στο χθες και το αύριο
11 Δεν είναι ο μόνος
12 Το παιχνίδι του Σπιζαετού
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Σχόλια - παρατηρήσεις
Για τη Δραστηριότητα Νο.

θα έλεγα ότι

		
		
		
		
		
		
Για τη Δραστηριότητα Νο.

θα έλεγα ότι

		
		
		
		
		
		
Για τη Δραστηριότητα Νο.

θα έλεγα ότι

		
		
		
		
		
		
Για τη Δραστηριότητα Νο.
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θα έλεγα ότι

Φύλλο αξιολόγησης για τα παιδιά
Με λένε:
Πηγαίνω στο σχολείο:
Η τάξη μου είναι:
Αν θες,
ζωγράφισε τον εαυτό σου!

Η αγαπημένη μου δραστηριότητα ήταν
Γιατί

Δεν μου άρεσε
Γιατί

Οι δραστηριότητες θα ήταν καλύτερες αν
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Μάθετε περισσότερα για τον Σπιζαετό
και τις δράσεις για την προστασία του στο:

www.lifebonelli.eu

