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Οκτώβριος 2022,  Μήνας Φιλοζωίας, 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 
με τίτλο: «Συμβιώνοντας με τα ζώα» 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με αφορμή τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας των ζώων στις 4 Οκτωβρίου κάθε 
έτους, συνδιοργάνωσε με διάφορους φορείς μια σειρά από δράσεις 
ευαισθητοποίησης για την προστασία και τον σεβασμό των ζώων, οι 
οποίες απευθύνονταν σε μαθητές/τριες των Νηπιαγωγείων και των 
Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, 
καθιστώντας τον Οκτώβριο ως «Μήνα Φιλοζωίας». Στο πλαίσιο αυτό 
προτάθηκε  η διοργάνωση Μαθητικού Διαγωνισμού για μαθήτριες και 
μαθητές των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με θέμα:  
                                    «Συμβιώνοντας με τα ζώα».  

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου συμμετέχει στη δράση αυτή.  
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποτύπωσαν με διάφορους τρόπους  την 

αγάπη τους  για τα ζώα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα: 
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Δράση 1η: Ραδιοφωνικό μήνυμα 
 από τους  μαθητές της Δ΄ τάξης 

 Οι μαθητές της Δ΄ τάξης του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου 
με αφορμή την συχνή 
εγκατάλειψη κουταβιών στο 
χώρο σχολείου, αλλά και σε 
χώρους γύρω από αυτό 
ενημερώθηκαν για τη ζωή των 
αδέσποτων και αντιλήφθηκαν την 

αναγκαιότητα να κάνουν κάτι για τη σωτηρία τους.  Με σκοπό την 
αφύπνιση τόσο των μαθητών/τριών, όσο και της τοπικής κοινωνίας 
για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων δημιούργησαν ένα 
ραδιοφωνικό μήνυμα με τίτλο: 

 
Οι μαθητές/τριες με το σποτάκι αυτό ξεκινούν μια μεγάλη καμπάνια για 

την υιοθέτηση των μικρών τους φίλων. Στο βιντεάκι που ετοίμασαν σας  
παρουσιάζουν μερικά από αυτά   τα γλυκύτατα κουταβάκια, που ψάχνουν 
μια ζεστή αγκαλιά. Τη δική σας!!!! 

    

https://www.youtube.com/watch?v=qX54BksUYjk 

Δράση 2η: Τραγούδι «Αδέσποτο σκυλάκι» 
από τους  μαθητές της Γ΄, Δ΄ Ε΄& ΣΤ΄ τάξης 

 
Στίχοι: Έλλη Μωυσιάδου 

Αφιερωμένο στη μνήμη της δασκάλας και ιδρύτριας του 
φιλοζωικού σωματείου Φλώρινας «Η Πατούσα»,  

Έλλης  Μωυσιάδου 

https://youtu.be/CbIxjzyQ4wY 

https://www.youtube.com/watch?v=qX54BksUYjk
https://youtu.be/CbIxjzyQ4wY
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Δράση 3η: Ζωγραφίζω τα ζώα που αγαπώ 

Με τη δράση αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου Δημοτικού σχολείου 
Αμυνταίου εξέφρασαν πολύ δημιουργικά με την καθοδήγηση της 

εικαστικού, κας Άννας Γαζέας την αγάπη τους για τα ζώα. 
Απολαύστε τις δημιουργίες τους μία μία ξεχωριστά παρακάτω,  

αλλά και σε ψηφιακή μορφή στους  συνδέσμους: 
 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ : 

https://www.artsteps.com/view/6373ca2e9c1bccb1838a9570/?currentUser&fbcli
d=IwAR0UTlh8FXSRwV9gnU77OlZVLvz4aM0nZ5-kjzJk8arTHDaXSgNfJB7w4ns   

 

 https://youtu.be/qHRSKljaRw0 
 

 
Αθηνά Μαυρίδου, Α΄ τάξη 

https://www.artsteps.com/view/6373ca2e9c1bccb1838a9570/?currentUser&fbclid=IwAR0UTlh8FXSRwV9gnU77OlZVLvz4aM0nZ5-kjzJk8arTHDaXSgNfJB7w4ns
https://www.artsteps.com/view/6373ca2e9c1bccb1838a9570/?currentUser&fbclid=IwAR0UTlh8FXSRwV9gnU77OlZVLvz4aM0nZ5-kjzJk8arTHDaXSgNfJB7w4ns
https://youtu.be/qHRSKljaRw0
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Στυλιανή  Μαυρίδου, Α΄ τάξη 

 
Ιωάννα Σονιάδου, Α΄ τάξη 
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Παντελής Γιόζης, Β΄ τάξη 

 
Στέργιος Ευγενειάδης, Β΄ τάξη 
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Λευτέρης Καλλίνικος, Β΄ τάξη 

 
Ευαγγελία Κρυστάμτση, Β΄ τάξη 
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Παντελής Λιάκος, Β΄ τάξη 

 
Δημήτρης Μίχος, Β΄ τάξη 
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Βασιλική Ρόμπη, Β΄ τάξη 

 
Λυδία Σιστάκου, Β΄ τάξη 
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Φιλλιώ Στάμου, Β΄ τάξη 

 
Μαρία Σωματάκη, Β΄ τάξη 
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Τρύφωνας Τρυφωνόπουλος, Β΄ τάξη 

 
Ρία Φορτομάρη, Β΄ τάξη 
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Ηλίας Ανδρεάδης, Γ΄ τάξη 

 
Κωνσταντίνος Γιαννακός, Γ΄ τάξη 
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Διονύσης Γιουμουκιάν, Γ΄ τάξη 

 
Μαριάνθη Μαυρίδου, Γ΄ τάξη 
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Παναγιώτης Παυλίδης, Γ΄ τάξη 

 
Σωτηρία Σονιάδου, Γ΄ τάξη 
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Βαγγέλης Σπυριδόπουλος, Γ΄ τάξη 

 
Ευτέρπη Συμεών, Γ΄ τάξη 
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Γιάννης Τερζίου, Γ΄ τάξη 

 
Ραφαήλ Γιώσκος , Δ΄ τάξη 
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Κωνσταντίνος Γκιάτος , Δ΄ τάξη 

 
Χρυσή Κυριακοπούλου , Δ΄ τάξη 
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Βασιλική Λαζαρίδου, Δ΄ τάξη 

 
Ελπίδα Μίχου, Δ΄ τάξη 
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Γιώργος Ρόμπης , Δ΄ τάξη 

 
Γιώργος Ρόμπης , Δ΄ τάξη 
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Βικτωρία Σαπαρδάνη , Δ΄ τάξη 

 
Αλέξανδρος Τσάλκος , Δ΄τάξη 
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Αμίνα Γκύλα, ΣΤ΄τάξη 

 
Κωνσταντίνα Δημητρίου, ΣΤ΄τάξη 
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Νικολέτα Καρυπίδου, ΣΤ΄τάξη 
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Ράσσος Θεμιστοκλής, ΣΤ΄τάξη 

 
Άγγελος Σούλης, ΣΤ΄τάξη 
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Σταυρούλα Χατζηκωνσταντίνου, ΣΤ΄τάξη 

 
Και οι μαθητές/τριες του 1ου Ολοήμερου Τμήματος του 2ου 
Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου με την  δασκάλα τους,  Μαρία 

Αντωνιάδου ασχολήθηκαν στο ολοήμερο με το θέμα 
«Συμβιώνοντας με τα ζώα». Απολαύστε τα έργα τους. 

https://youtu.be/ixMbXoJg5Qs 

https://youtu.be/ixMbXoJg5Qs
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Συλλογική εργασία των μαθητών της Α΄ τάξης  

«Αγαπώ τα ζώα» 
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«Το βασίλειο των ζώων», Ιωάννα Μαχαίρα (Ε΄τάξη) 
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«Τα ζώα του δάσους που αγαπώ» 
Χρυσή Κυριακοπούλου( Δ΄τάξη) 
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Δ ρ ά σ η  4 η :  Μ ι κ ρ ο ί  π ο ι η τ έ ς  

                      «Το αδέσποτο» 
Το σκυλάκι αγαπώ 

κι ένα αδέσποτο υιοθετώ. 
Μέσ’ στην πόλη τριγυρνά  
και μόνο αγάπη σου ζητά. 

             Κρεβάτι δεν έχει να κοιμηθεί, 
                 δώσ΄του αγάπη και τροφή.  

Ελπίδα Μίχου, Δ΄τάξη 

«Το αδέσποτο»  
Το σκυλάκι αγαπώ 

και ένα αδέσποτο υιοθετώ. 
Δεν έχει κρεβάτι να κοιμηθεί. 

Δώσ’ του σπίτι, αγάπη και τροφή. 
 Σου ζητάει να το υιοθετήσεις 
                και αγάπη να του χαρίσεις. 

Ελπίδα Μίχου , Βικτωρία Σαπαρδάνη, Δ΄τάξη 

                «Τα ζωάκια» 
              Τα ζωάκια τα αγαπώ  
και γι’ αυτό δεν τα κλωτσώ, δεν τα πετώ. 
          Θέλουν μια γλυκιά αγκαλιά. 
          Μπορεί να είναι βρώμικα, 
         αλλά είν’ όμορφα και γλυκά. 
        Είναι οι καλύτεροί μου φίλοι. 
    Υιοθέτησε μια γάτα ή ένα σκύλο 
    για να βρει αυτό που καιρό ψάχνει…   
                    Μια αγκαλιά!! 

Κωνσταντίνος Γκιάτος, Δ΄τάξη 
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Δ ρ ά σ η  5 η :  Μ ι κ ρ ο ί  σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς  

 
Γιώργος Ρόμπης, Δ΄τάξη 
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Δ ρ ά σ η  6 η :  Ά κ ο υ !  Έ χ ω  φ ω ν ή !  

 

Τα ζώα δεν μιλούν μόνο στα παραμύθια 
του Αισώπου ή στα λαϊκά μας παραμύθια. 

Μας μιλούν κάθε στιγμή με τα μάτια τους 
και τη φωνή τους, που δεν την 

καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι.  

Πήραμε λοιπόν εμείς, οι μαθητές & οι 
μαθήτριες της Β΄τάξης, την 

πρωτοβουλία να οργανώσουμε το  

"Μεγάλο συμβούλιο των ζώων" 

Ήρθαν πολλά και διαφορετικά ζώα από όοολο τον 
κόσμο! Μας είπαν όλα τα παράπονα που έχουν  από  εμάς τους 

ανθρώπους …! Έτσι εμείς αποφασίσαμε να γίνουμε  οι δικές τους 
φωνές και να τα ακούσει  όλος κόσμος!!Ακούστε τα κι εσείς προσεκτικά! 

https://youtu.be/4_4sDiYepXk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/4_4sDiYepXk
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Δ ρ ά σ η  7 η :  Ζ ώ α  υ π ό  ε ξ α φ ά ν ι σ η  

7.1. Χελώνα καρέτα(Caretta caretta) 
 

Επτά είδη θαλάσσιων χελωνών συνεχίζουν να κολυμπάνε στις 
θάλασσες του πλανήτη μας για περισσότερα από 100 εκατομμύρια 
χρόνια! Ένα από αυτά είναι η χελώνα καρέτα (Caretta caretta) που 
έχουμε την τύχη να φωλιάζει στις ελληνικές θάλασσες. 

 

Ένα είδος - σύμβολο των μεσογειακών και ελληνικών θαλασσών. Η 
Ελλάδα φιλοξενεί το 60% περίπου των φωλιών της Μεσογείου, αλλά 
και δύο από τις πιο σημαντικές περιοχές ωοτοκίας: το Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου με τις έξι παραλίες ωοτοκίας στον Κόλπο 
του Λαγανά στη Ζάκυνθο και τον νότιο Κυπαρισσιακό κόλπο στη 
δυτική Πελοπόννησο.  

Αν και κατάφερε να επιβιώσει για τόσα εκατομμύρια χρόνια, η χελώνα 
καρέτα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με την εξαφάνιση, αν δεν 
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δράσουμε άμεσα. 

 

Η χελώνα Caretta, Caretta caretta (Linnaeus, 1758) είναι είδος 
θαλάσσιας χελώνας με παγκόσμια κατανομή. Ανήκει στην οικογένεια 
Cheloniidae. Οι χελώνες αυτές έχουν, κατά μέσο όρο, τελικό μήκος 
χελύου 90 cm, αν και έχουν καταγραφεί άτομα με μήκος έως και 280 
cm. Μια ενήλικη χελώνα ζυγίζει περίπου 135 kg, ενώ υπάρχουν 
καταγραφές που ξεπερνούν τα 450 kg. Το χρώμα του δέρματος 
κυμαίνεται από κίτρινο έως καστανό και το χέλυο είναι συνήθως 
κοκκινωπό-καφέ. Μέχρι να ενηλικιωθεί η χελώνα δεν είναι ορατές 
φυλετικές διαφορές. 

Η θαλάσσια χελώνα απαντά στον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και 
τον Ινδικό Ωκεανό, καθώς επίσης και στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η 
Ελλάδα (ιδίως οι ακτές της Ζακύνθου - Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 
Ζακύνθου και της Κυπαρισσίας) είναι η πιο δημοφιλής περιοχή 
φωλιάσματος κατά μήκος της Μεσογείου, με περισσότερες από 3.000 
φωλιές ετησίως. Η χελώνα Caretta περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής της στη θάλασσα και σε εκβολές ποταμών, με τα θηλυκά να 
βγαίνουν για λίγο στην ξηρά για να γεννήσουν τα αυγά. Έχει χαμηλό 
ρυθμό αναπαραγωγής: τα θηλυκά γεννούν κατά μέσο όρο τέσσερις 
ομάδες αυγών και στη συνέχεια μένουν ανενεργές και δεν ξανά-
ωοτοκούν για δύο έως τρία έτη. Φθάνει στη σεξουαλική ωριμότητα σε 
ηλικία 17-33 ετών και έχει διάρκεια ζωής 47-67 χρόνια. 

Είναι παμφάγο ζώο και τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα του βένθους. 
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Τα μεγάλα και ισχυρά σαγόνια της χρησιμεύουν ως ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο για να κομματιάσει το θήραμά του. Τα αυγά 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε χερσαίους θηρευτές. Μόλις οι χελώνες 
ενηλικιωθούν, το μεγάλο μέγεθός τους προσφέρει προστασία από τους 
περισσότερους θηρευτές, με εξαίρεση ορισμένους καρχαρίες. 

 

Οι θαλάσσιες χελώνες 
θεωρούνται είδος υπό 

εξαφάνιση και 
προστατεύονται από 
τη Διεθνή Ένωση για τη 
Διατήρηση της Φύσης. Ο 
παρατημένος και εν 
χρήσει αλιευτικός 
εξοπλισμός είναι 
υπεύθυνος για πολλούς 

θανάτους χελωνών. Ειδικές συσκευές έχουν τοποθετηθεί στα δίχτυα στο 
πλαίσιο προσπαθειών για τη μείωση της θνησιμότητας, παρέχοντας μια 
οδό διαφυγής για τις χελώνες. Η απώλεια των κατάλληλων παραλιών 
ωοτοκίας και η εισαγωγή νέων αρπακτικών έχουν επίσης επηρεάσει τον 
πληθυσμό των χελωνών. Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του 
αριθμού τους απαιτούν γενικότερη συνεργασία, δεδομένου ότι οι 
χελώνες περιφέρονται σε τεράστιες εκτάσεις του ωκεανού και οι 
παραλίες ωοτοκίας είναι διασκορπισμένες σε διάφορες χώρες. Σε αυτά 
τα πλαίσια, το 1983 συστάθηκε ο Σύλλογος για την Προστασία της 
Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχελών» ένα μη-κερδοσκοπικό σωματείο με 
αντικείμενο τη μελέτη, την προστασία και την περίθαλψη των χελωνών 
Caretta, καθώς και τη διαχείριση των οικοσυστημάτων στις 
σημαντικότερες ελληνικές παραλίες ωοτοκίας τους. 

Τριάδα Τρυφωνοπούλου, ΣΤ΄τάξη 
Πηγή: 

https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/apeiloumena_eidh/helona_caretta/  
https://el.wikipedia.org/wiki/Caretta_caretta  

https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/apeiloumena_eidh/helona_caretta/
https://el.wikipedia.org/wiki/Caretta_caretta
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7.2. Φυσητήρες 
Οι φυσητήρες, το τρίτο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη με τον 

μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχει καταγραφεί ποτέ, έχουν βρει στις 
ελληνικές θάλασσες ένα ιδανικό «σπίτι». Οι θηλυκές με τα νεαρά ζώα, 
ζουν σε κοινωνικές ομάδες που μπορεί να φτάσουν και τα 13 άτομα 
ενώ τα αρσενικά ζουν μόνα. Στο πλαίσιο των κοινωνικών ομάδων, τα 
νεαρά ζώα μαθαίνουν να καταδύονται, να εντοπίζουν την τροφή τους 
και να προστατεύονται ή να συνεργάζονται.  

 

 
 

Ωστόσο, οι ανώτεροι αυτοί θηρευτές της θαλάσσιας τροφικής 
αλυσίδας και ρυθμιστές της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
απειλούνται με εξαφάνιση. Ανθρωπογενείς ήχοι όπως οι ήχοι από τις 
σεισμικές έρευνες για έρευνα υδρογονανθράκων, τις στρατιωτικές 
ασκήσεις και τις προπέλες των σκαφών, προκαλούν θανατηφόρους 
τραυματισμούς. Η κλιματική αλλαγή, η αλιεία με παρασυρόμενα 
αφρόδιχτα και η ρύπανση των θαλασσών από πετρελαιοκηλίδες ή από 
την κατάποση πλαστικών, έχουν ολέθριες συνέπειες για την ίδια τους 
την επιβίωση.  
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Επίσης, οι εξορύξεις πετρελαίου και υδρογονανθράκων 
αποτελούν την κυριότερη ίσως απειλή που αντιμετωπίζει σήμερα το 
θαλάσσιο περιβάλλον και τα είδη που ζουν σε αυτό. Οι φυσητήρες 
κινδυνεύουν με απώλεια ακοής, αλλαγή συμπεριφοράς ή/και θάνατο 
από τις σεισμικές έρευνες που υλοποιούνται για τον εντοπισμό των 
κοιτασμάτων, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος, η κατάποση, η επαφή ή η 
μόλυνση από πετρέλαιο θα έχει σοβαρές ή ακόμα και θανατηφόρες, 
συνέπειες. 

 

 
 

Θανατηφόροι τραυματισμοί μπορούν να προκληθούν όμως και 
από τη σύγκρουση με σκάφη. Οι θόρυβοι που εκπέμπονται σε διαρκή 
βάση από τις προπέλες των μεγάλων πλοίων προκαλούν κώφωση στα 
ζώα, που αντιλαμβάνονται τη διέλευσή τους την ύστατη στιγμή και 
τελικά η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.  
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Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, η μετατόπιση της 

κίνησης εκτός κάποιων περιοχών της Ελληνικής Τάφρου, μπορεί να 
μειώσει το θάνατο φυσητήρων από συγκρούσεις κατά 70%. Για αυτό, 
μαζί με ερευνητικά κέντρα, και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο 
Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Διεθνές Ταμείο για την 
Ευημερία των Ζώων, προσπαθούμε να πείσουμε τις αρχές και τον 
ναυτιλιακό κλάδο να κάνουν μικρές αναπροσαρμογές στις διαδρομές 
των μεγάλων πλοίων, οι οποίες δεν ενέχουν σημαντικό κόστος αλλά 
μπορούν να προστατεύσουν το μοναδικό αυτό είδος. 

 

Νικολέττα Καρυπίδου, ΣΤ΄τάξη 
 

Πηγή: https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/apeiloumena_eidh/fysitires/   
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7.3. Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) 

Η μεσογειακή φώκια μοναχός (Monachus monachus), είναι το ένα από 
τα δύο εναπομείναντα είδη φώκιας μοναχού της οικογένειας των 
φωκιδών. Παλαιότερα ήταν εξαπλωμένη σε όλες τις ακτές της 
Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και του ανατολικού Ατλαντικού. 
Σήμερα, με αριθμό μικρότερο από 600 ζώα, συγκαταλέγεται στα 
σπανιότερα και πλέον απειλούμενα είδη του πλανήτη και 
χαρακτηρίζεται ως κρισίμως κινδυνεύον με αφανισμό από τη Διεθνή 
Ένωση Προστασίας της Φύσης. Το μήκος των ενήλικων ζώων 
κυμαίνεται μεταξύ 2-3 μέτρων, ενώ το βάρος τους φθάνει έως και τα 
350 κιλά, με τα θηλυκά να είναι λίγο μικρότερα από τα αρσενικά. Το 
σώμα τους καλύπτεται από στιλπνό τρίχωμα, μήκους περίπου μισού 

εκατοστού. Το χρώμα τους ποικίλλει από ανοιχτό γκρι και μπεζ στα 
θηλυκά μέχρι σκούρο καφέ και μαύρο στα αρσενικά, πολλές φορές 
διάστικτο και με ανοιχτόχρωμα σημεία στον αυχένα, τον λαιμό και την 
κοιλιά. Στα αρσενικά είναι ιδιαίτερα εμφανής και  η λευκή κηλίδα 
στην κοιλιά.  
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Οι μεσογειακές φώκιες ζουν μέχρι και 45 χρόνια, αν και ο μέσος όρος 
είναι γύρω στα 20, ενώ  σεξουαλική ωριμότητα ξεκινά στον 5ο. 
Ζευγαρώνουν στο νερό και γεννούν κάθε 2 χρόνια -μετά από κύηση 10 
μηνών και πάντα στη στεριά- συνήθως ένα μικρό, σπανιότερα δύο. Το 
νεογέννητο έχει μήκος περίπου 1 μέτρο, ζυγίζει γύρω στα 15 κιλά και 
είναι ήδη ικανό να κολυμπήσει. Το δέρμα του καλύπτεται από μακρύ 
σκούρο τρίχωμα μήκους έως και 1,5 εκατοστά. Το τρίχωμα αυτό 
αντικαθίσταται μέσα σε δύο μήνες από το κοντό τρίχωμα των ενήλικων 
ζώων. Στην κοιλιά υπάρχει μία μεγάλη λευκή κηλίδα σαν μπάλωμα, 
της οποίας το σχήμα διαφέρει χαρακτηριστικά σε κάθε φώκια αλλά και 
μεταξύ των δύο φύλων. Η γαλουχία διαρκεί περίπου τρεις με τέσσερις 
μήνες και μετά αρχίζει σιγά-σιγά να κυνηγά και να βρίσκει την τροφή 
του. Την περίοδο αυτήν και σε αντίθεση με άλλα είδη φώκιας, η μητέρα 
αφήνει το μικρό της μόνο του για κάποιες ώρες προς αναζήτηση 
τροφής. 
Έχει παρατηρηθεί πως είναι πολυγυνικές, δηλαδή ένα ενήλικο 
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αρσενικό διατηρεί ένα χαρέμι και ζευγαρώνει με περισσότερα από ένα 
θηλυκά. Η γέννα λαμβάνει χώρα σε απομονωμένη σπηλιά με έξοδο 
προς την παραλία, αν και από παλιές περιγραφές έως και τον 18ο 
αιώνα φαίνεται πως γεννούσαν στις ανοιχτές αμμουδιές. 

 
Στην Ελλάδα η αναπαραγωγική περίοδος ξεκινάει από τον Αύγουστο 
και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, με πολύ σπάνιες πρώιμες και 
όψιμες γεννήσεις. Η κορύφωση της αναπαραγωγικής περιόδου 
καταγράφεται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Την ίδια περίοδο 
και λόγω της επιδείνωσης του καιρού (φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες 
και θαλασσοταραχές) υπάρχει κίνδυνος για τα νεογνά να 
παρασυρθούν από τη θάλασσα, να χάσουν τη μητέρα τους και να 
πνιγούν, καθώς μέχρι και τον τέταρτο μήνα της ζωής τους θηλάζουν 
αποκλειστικά και δεν μπορούν να τραφούν μόνα τους, ούτε είναι τόσο 
ικανά στη θάλασσα. 
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Το σώμα της έχει σχήμα ατρακτοειδές που διευκολύνει την κίνησή της 
μέσα στο νερό, ενώ τα άκρα της έχουν σχήμα πτερυγίων. Στο κεφάλι 
της 
έχει μικρές ακουστικές οπές αντί για εξωτερικά αυτιά και μακριά 
μουστάκια που χρησιμεύουν ως αισθητήρια όργανα. Το θαλάσσιο 
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περιβάλλον της Μεσογείου, όπου ζει μεγάλη ποικιλία ειδών αλλά σε 
μικρούς σχετικά αριθμούς, φαίνεται να ευνοεί τη διατροφική  
 

 
 
προσαρμογή της φώκιας, η οποία δε δείχνει κάποια προτίμηση σε 
συγκεκριμένα είδη.  

 
 

Αντιθέτως τρέφεται με μια ποικιλία 
από οστεϊχθύς, όπως σαργούς, 

συναγρίδες, γόπες, μπαρμπούνια και 
κεφαλόποδων όπως χταπόδια, 

σουπιές και καλαμάρια, αλλά και 
καρκινοειδή όπως καβούρια. Το 

κυριότερο θήραμα των μεσογειακών 
φωκών αποτελούν τα χταπόδια και 

συγκεκριμένα το Octopus vulgaris. 
 

Γκύλα Αμίνα, ΣΤ΄τάξη 
Πηγή: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%C
E%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Octopus_vulgaris&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1
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7.4. Το κόκκινο ελάφι 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κόκκινο ελάφι ή έλαφος ο ευγενής είναι ο πρωταγωνιστής της 
πανίδας στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. Ζει και αναπαράγεται σε 
φυσικό περιβάλλον στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. Γενικά στην χώρα 
μας έχουν μείνει μόλις δύο μεγάλοι πληθυσμοί του είδους αυτού, ένας 
στην Ροδόπη και ο μεγαλύτερος βρίσκεται στην Πάρνηθα, όπου 
υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 500 άτομα. Για την προστασία 
του είχε ιδρυθεί   εκτροφείο στη θέση Παλαιοχώρι, έκτασης 300 
στρεμμάτων, το οποίο όμως καταστράφηκε στη Μεγάλη Φωτιά. 

Η ονομασία κόκκινο οφείλεται στο καφε-κόκκινο χρώμα του 
τριχώματος και έχει δοθεί στο ελάφι αυτό, για να ξεχωρίζει από το 
άλλο είδος ελαφιού της Ελλάδας, το πλατώνι. Το κόκκινο ελάφι 
υπάρχει σε όλη την έκταση του Δρυμού. Τον χειμώνα κατεβαίνει σε 
περιοχές με μικρότερο υψόμετρο για αναζήτηση τροφής. 
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 Το φθινόπωρο, που είναι η περίοδος αναπαραγωγής του, οι φωνές των 
ενήλικων αρσενικών που καλούν τα θηλυκά, ακούγονται σε όλο το 
βουνό. 

Το θηλυκό ελάφι δεν έχει κέρατα και γεννάει την άνοιξη συνήθως 
ένα μικρό. Το νεαρό ελάφι φέρει άσπρες βούλες, οι οποίες χάνονται 
όσο μεγαλώνει. Τα αρσενικά μόνο έχουν κέρατα, που όταν βγαίνουν 
έχουν ένα βελούδινο περίβλημα, το οποίο προσπαθούν να 
αποβάλλουν τρίβοντας τα κέρατά τους στα δέντρα. Όταν τα κέρατα 
αναπτυχθούν τελείως,   πέφτουν και βγαίνουν νέα κάθε χρόνο. 

   Το ελάφι είναι φυτοφάγο ζώο και τρέφεται κυρίως με πόες, νεαρά 
κλαδιά από θάμνους και δένδρα, καρπούς, φρούτα και μανιτάρια. 
Παραμένει κοντά σε πηγές και ρέματα και του αρέσουν πολύ οι 
λάσπες, στις οποίες κυλιέται για να αποβάλλει τα παράσιτα. 
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Από την πρόσφατη πυρκαγιά βρέθηκαν απανθρακωμένα 18 ελάφια, 
αριθμός σχετικά μικρός σε σύγκριση με το συνολικό πληθυσμό τους. Η 
μεγαλύτερη ζημιά που έγινε εξαιτίας της πυρκαγιάς σε σχέση με την 
άγρια πανίδα είναι η καταστροφή σημαντικών βιοτόπων των μεγάλων 
κυρίως θηλαστικών (ελάφια, ζαρκάδια, αίγαγροι, κλπ.), με αποτέλεσμα 
την αναγκαστική μετακίνηση μέρους των πληθυσμών τους σε περιοχές 
λιγότερο ευνοϊκές για εύρεση τροφής, καταφυγίων και φυσικής ηρεμίας 
και ασφάλειας. Γίνεται προσπάθεια να απαγορευθεί το κυνήγι στις 
περιοχές αυτές. 

 

Χρήστος Ελευθεριάδης, ΣΤ΄τάξη 
 
 

Πηγή: http://www.parnitha-np.gr/elafi_new.htm  

 
 
 

http://www.parnitha-np.gr/elafi_new.htm
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7.5. Ο βάτραχος της Καρπάθου 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του 
Ο βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) ή αλλιώς 

«βατρακλός» είναι ένας βάτραχος της οικογένειας των Ρανίδων 
(Ranidae). Το τελικό του μήκος φτάνει τα 7 cm, θεωρείται ημερόβιος 
και ντροπαλός. Συνήθως λιάζεται έξω από το νερό και βουτά όταν 
αισθανθεί κίνδυνο. Ζευγαρώνει κυρίως την άνοιξη και τα θηλυκά 
γεννούν αυγά σε αρκετές συστάδες μερικών εκατοντάδων μέσα στο 
νερό. 

 
Ο «βατρακλός» αποτελεί ενδημικό είδος 

Ο βάτραχος της Καρπάθου ή «βατρακλός», όπως τον αποκαλούν 
στην Κάρπαθο είναι ένα αμφίβιο ενδημικό στο νησί. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες των πιο ηλικιωμένων κατοίκων της Καρπάθου, μέχρι τη 
δεκαετία του 1960 ζούσε σε όλο το νησί αν και ποτέ δεν ήταν ένα 
ιδιαίτερα κοινό είδος. Όμως από τις αρχές του 1980 η παρουσία του 
άρχισε να περιορίζεται. Το είδος του έχει συμπεριληφθεί στα  
«κρισίμως κινδυνεύοντα» λόγω του εξαιρετικά μικρού πληθυσμού του. 
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας ’90, οπότε και τον πρώτο-μελέτησαν 
Ελβετοί βιολόγο, η επιστημονική κοινότητα δεν ήξερε τίποτα για την 
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σπανιότητα του είδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το είδος αυτού του 
αμφιβίου συναντάται μόνο στην Ελλάδα. Παράλληλα, αξιολογείται ως 
το πιο απειλούμενο είδος στην Ελλάδα. 

Όπως συμβαίνει και με άλλα είδη αμφιβίων που ζουν σε μικρές 
διάσπαρτες υδατοσυλλογές  πάνω σε νησιά, οι δυνατότητες διασποράς 
του είναι ελάχιστες. Στις απομονωμένες τοποθεσίες οπού ζει αυτός ο 
βάτραχος προστατεύεται από πιθανές επικίνδυνες ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες. Όμως οι συνέπειες  της κλιματικής αλλαγής γεννούν 
μία σειρά από κινδύνους που, λόγω της περιορισμένης κατανομής του, 
απειλούν άμεσα το σύνολο του εύθραυστου πληθυσμού του. 

 
 

Oι προσπάθειες διάσωσης του είδους 

Το 2002 όταν ιδρύθηκε ο φορέας διαχείρισης της περιοχής ως 
προστατευόμενης μια μικρή ομάδα επιστημόνων ξεκίνησε, με τοπικό 
συνεργάτη τον φορέα, ένα πρόγραμμα μελέτης για το βάτραχο της 
Καρπάθου. Στόχος του προγράμματος ήταν να αυξήσει την 
επιστημονική γνώση και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία.  

Ο Παναγιώτης Παφίλης, επίκουρος καθηγητής Ζωικής 
Ποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν 
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ο συντονιστής της ομάδας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του: «Ο βάτραχος 
της Καρπάθου είναι ένα είδος δίπλα απομονωμένο: ζει σε νησί και 
αναπαράγεται σε γλυκό νερό. Αυτό σημαίνει ότι αρκούν δύο 
συνεχόμενες χρονιές ανομβρίας για να εξαφανιστεί». 

Επειδή η ανομβρία δεν περιορίζεται στα καιρικά φαινόμενα, αλλά 
και στις πηγές χρηματοδότησης της επιστημονικής κοινότητας. Η 
επιστημονική ομάδα αναζήτησε διεθνή βοήθεια. Υπέβαλε την πρόταση 
του προγράμματος στο Ταμείο Διατήρησης Προστατευόμενων 
Ειδών «Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ» και έλαβε την απαραίτητη οικονομική 
στήριξη. Τα πρώτα βήματα της ομάδας ήταν να μάθουν τα βασικά 
στοιχεία βιολογίας του είδους. Δηλαδή πού ζει, τι τρώει και πού 
κινείται φυσικά με τη βοήθεια των ανθρώπων του φορέα διαχείρισης 
της προστατευόμενης περιοχής του νησιού. Έπειτα σημαντικό ήταν να 
ηχογραφήσουν τα κοάσματά του για να τα αποτυπώσουν σε 
ηχόγραμμα,(το κάθε είδος βατράχου έχει μια εντελώς διαφορετική 
συχνότητα κοασμάτων, από την οποία μπορεί να αναγνωριστεί το 
είδος τους). Το τελευταίο κομμάτι της έρευνας ήταν να πάρουν 
δείγματα σάλιου από τον βάτραχο για να γίνει ανάλυση της γενετικής 
του ποικιλότητας. 

Η αναπαραγωγή του είδους 

Οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον αν είναι εφικτό το είδος να 
αναπαραχθεί ex situ, αλλά πάντα στην Κάρπαθο. Με στόχο να 
διασωθεί το είδος του βάτραχου σε περίπτωση μιας παρατεταμένης 
ξηρασίας. Παράλληλα δοκιμάζουν διάφορες ιδέες για να αυξήσουν 
τους βιοτόπους του. Από τον φορέα διαχείρισης δημιουργήθηκε και 
πάλι κοντά στο χωριό μια λιμνούλα «ο Βότσης του Περάτη»  που είχε 
αφανιστεί και οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι υπήρχαν βάτραχοι. 
Στόχος είναι να αναπτυχθεί ζωή τον χειμώνα, ώστε μετά να 
επανεισαχθούν βατραχάκια. 

Άγγελος Σούλης, ΣΤ΄τάξη 
Πηγή: https://www.maxmag.gr/perivallon/agria-zoi/o-vatrachos-tis-karpathoy-i-allios-quot-

vatraklos-quot/  

https://www.maxmag.gr/perivallon/agria-zoi/o-vatrachos-tis-karpathoy-i-allios-quot-vatraklos-quot/
https://www.maxmag.gr/perivallon/agria-zoi/o-vatrachos-tis-karpathoy-i-allios-quot-vatraklos-quot/
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7.6. Ο Gharial κροκόδειλος 

Κατά τη γέννηση, τα μικρά γκάριαλ δεν διαφέρουν πολύ από τα 
συνηθισμένα. Συνήθως το πλάτος της μύτης είναι δύο έως τρεις φορές 
το μήκος. Ωστόσο, με την ηλικία, το στόμιο του γκαριάλ τεντώνεται όλο 
και περισσότερο και στενεύει πολύ. 

Στο εικόνες του gharial μπορείτε να δείτε ότι μέσα στο στόμα του 
υπάρχει μια σειρά από πολύ μακριά και αιχμηρά δόντια, που 
αναπτύσσονται σε ελαφριά γωνία, έτσι ώστε να είναι πιο βολικό γι 
'αυτό να κρατά και να τρώει το θήραμα. 

Το μπροστινό μέρος του ρύγχους στα αρσενικά επεκτείνεται πολύ, 
πάνω του υπάρχει κάτι σαν προσάρτημα, που αποτελείται εξ 
ολοκλήρου από μαλακούς ιστούς. Για κάποιο λόγο, αυτή ακριβώς η 
ανάπτυξη θυμίζει στους ανθρώπους ένα ινδικό πήλινο δοχείο - ghara. 
Αυτό είναι που έδωσε το όνομα σε ολόκληρο το γένος: gavial - 
κατεστραμμένο "ghVerdana". 

Το μήκος του σώματος των αρσενικών gharial μπορεί να φτάσει τα 
έξι μέτρα και το βάρος τους μερικές φορές φτάνει τα διακόσια κιλά, 
αλλά, παρά το εντυπωσιακό μέγεθός τους, οι κροκόδειλοι gharial δεν 
έχουν επιτεθεί ποτέ σε άτομο. 
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Στη φωτογραφία είναι ένα αρσενικό gharial 

Τα θηλυκά είναι πολύ κατώτερα σε μέγεθος - σχεδόν δύο φορές 
μικρότερα  από τα αρσενικά. Το χρώμα της πλάτης των γκαριάλ είναι 
σκούρο πράσινο με καφέ αποχρώσεις και η κοιλιά, αντίθετα, είναι 
πολύ ανοιχτόχρωμη, κιτρινωπή. 

Τα πόδια του γκαριάλ είναι  κακώς αναπτυγμένα. Εξαιτίας αυτού, 
κινείται με μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, οι 
κροκόδειλοι βγαίνουν στην ακτή αρκετά συχνά - συνήθως αυτό 
συμβαίνει για να ζεσταθούν στον ήλιο και τη ζεστή άμμο ή κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής. 

Η αδεξιότητα του gharial στη στεριά αντισταθμίζεται περισσότερο 
από τη χάρη και την ταχύτητά του στο νερό. Αν οι αγώνες κολύμβησης 
ταχύτητας γίνονταν μεταξύ κροκοδείλων, τα γκαριάλ θα γίνονταν 
σίγουρα διεκδικητές του χρυσού. 
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Γκύλα Αμίνα, ΣΤ΄τάξη 

Πηγή: 
https://uofa.ru/el/gavialovyi-krokodil-gavial-krokodil-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-gaviala/  

 

https://uofa.ru/el/gavialovyi-krokodil-gavial-krokodil-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-gaviala/
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7.7. Η λεοπάρδαλη Αμούρ 
 

Η λεοπάρδαλη Αμούρ, που είναι γνωστή και ως λεοπάρδαλη της Άπω 
Ανατολής ή λεοπάρδαλη της Μαντζουρίας είναι ένα από τα 
εννιά υποείδη λεοπάρδαλης. Πρόκειται για ένα άγριο 
αιλουροειδές που προέρχεται από τις ορεινές περιοχές της ρωσικής 
Άπω Ανατολής.  

 
Φωτογραφία Borek Lupomesky 

 
Είναι ένα από τα πιο σπάνια αιλουροειδή στον πλανήτη. Υπάρχουν 
μόνο 30-35 ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Σε συνθήκες 
 αιχμαλωσίας  υπάρχουν 300 ζώα σε ζωολογικούς κήπους της Ευρώπης,  
της Ρωσίας και της Βόρειας Αμερικής. 
Η μεγαλύτερη γούνα και το κιτρινωπό χρώμα της είναι τα  
χαρακτηριστικά   που διακρίνουν τη λεοπάρδαλη Αμούρ από τα άλλα 
υποείδη.  
Επίσης έχουν έντονα μπλε-πράσινα μάτια. 
 

http://www.flickr.com/photos/borekl/4462443197/
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Φωτογραφία  Paula-Koala 

 
Το αρσενικό ζυγίζει 32-48 κιλά, ενώ το θηλυκό ζυγίζει 25-43 κιλά. 
Υπάρχουν περιπτώσεις αρσενικών που φτάνουν μέχρι 60-75 κιλά. 
Ζαρκάδια, ελάφια Sika, λαγοί και ασβοί αποτελούν θηράματα για 
τη λεοπάρδαλη. 
Η διάρκεια ζωής τους στην άγρια φύση είναι 10-15 χρόνια, ενώ σε 
συνθήκες αιχμαλωσίας φτάνει τα 20 χρόνια. 

http://www.flickr.com/photos/paulakoala/5907195979/
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Φωτογραφία  Salten.Duck 

 
Η Διεθνής Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης έχει χαρακτηρίσει τη 
λεοπάρδαλη Αμούρ ως "άκρως απειλούμενο ζώο", που σημαίνει ότι 
αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό 
της περιβάλλον. 
Οι λόγοι για τους οποίους το πανέμορφο αυτό ζώο κινδυνεύει να 
εξαφανιστεί είναι η λαθροθηρία, η αποψίλωση των δασών (αποτέλεσμα 
συχνών πυρκαγιών), η μειωμένη αναπαραγωγή τους (γεννούν μικρά 
κάθε δυο χρόνια) και η κατασκευή έργων υποδομής στην περιοχή. 

http://salten.duck/
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Φωτογραφία  Borek Lupomesky 

 
Καταβάλλονται προσπάθειες από διεθνείς και ρωσικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις για την προστασία και διατήρηση της λεοπάρδαλης.  
Το Phoenix Fund, στο εσωτερικό της ρωσικής Άπω Ανατολής 
καταβάλλει προσπάθειες για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας και 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία των οικοτόπων του 
ζώου, ενώ άλλες οργανώσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον 

http://www.flickr.com/photos/borekl/4463201418/in/photostream/
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κόσμο και προσπαθούν να επιτύχουν την ανάπτυξη πολιτικής, καθώς 
και επιστημονικής έρευνας με σκοπό τη διατήρηση του υπέροχου ζώου. 

 
Φωτογραφία  stormy80 

 
 

Θέμης Ράσσος, ΣΤ΄τάξη 
 

Πηγή: http://aksioperierga.blogspot.com/2011/11/blog-post_28.html  

 

http://www.flickr.com/photos/stormy80/4679371348/
http://en.wikipedia.org/wiki/Amur_leopard
http://aksioperierga.blogspot.com/2011/11/blog-post_28.html
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7.8. Γύπας 
 

Γύπας είναι η κοινή ονομασία Ιερακόμορφων Πτηνών, τα οποία 
απαρτίζονται σε δύο κατηγορίες: τους γύπες του Νέου Κόσμου, στους 
οποίους περιλαμβάνονται οι κόνδορες, και σε αυτούς του Παλαιού 
Κόσμου, που περιλαμβάνουν τα πουλιά που σαρώνουν τα πτώματα 
στις Αφρικανικές πεδιάδες.  

 

Οι γύπες του Νέου Κόσμου απαντώνται στην Βόρεια και στην Νότια 
Αμερική· οι γύπες του Παλαιού Κόσμου απαντώνται στην Ευρώπη, 
στην Αφρική και στην Ασία, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο 
ομάδες μαζί απαντώνται σε όλες τις ηπείρους πλην της Αυστραλίας και 
της Ανταρκτικής. Παρά το γεγονός ότι επιφανειακά παρουσιάζουν 
ομοιότητες στην δομή και την συμπεριφορά τους, οι γύπες του 
Παλαιού και οι γύπες του Νέου Κόσμου ανήκουν σε διαφορετικές 
ταξινομικές ομάδες· οι μεν πρώτοι ανήκουν στην υποοικογένεια 
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Aegypiinae της οικογένειας των Αετιδών (Accipitridae) οι δε άλλοι 
στην οικογένεια Cathartidae. 

 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των περισσοτέρων γυπών (εκτός 
του γυπαετού) είναι τα γυμνά από φτέρωμα κεφάλι και λαιμός. Αυτό 
το χαρακτηριστικό χρησιμεύει στο να διατηρείται το κεφάλι τους 
καθαρό από τα αίματα (τα οποία δύσκολα καθαρίζονται) καθώς τρώνε. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι το γυμνό δέρμα μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της θερμοκρασίας. 

Συνήθως έχουν τις φωλιές τους σε βράχους και σχηματίζουν ομάδες, 
συχνά πολυάριθμες. Αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κρίκο της 
τροφικής αλυσίδας. 

Οι γύπες είναι μεγαλόσωμα πουλιά, αποκρουστικά στην θέα και την 
μυρωδιά, τα οποία όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν φτερά στο κεφάλι 
και τον λαιμό. Το κεφάλι τους είναι σχετικά μακρουλό. Το κοφτερό 
τους ράμφος είναι μακρύ και ευθύγραμμο, με κυρτό προς τα κάτω 
άκρο. Ο λαιμός τους είναι μακρύς και κυρτός. Το κεφάλι και ο λαιμός 
τους έχουν ζωηρόχρωμο δέρμα ή καλύπτονται μόνον από από λεπτά 
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άσπρα πούπουλα. Έχουν ογκώδη, προεξέχοντα προλοβό, εξαιρετικά 
μεγάλα και πλατιά φτερά, αρκετά ισχυρά και κατάλληλα για πολύωρες 
πτήσεις· έχουν μεγάλη ικανότητα ολισθαίνουσας πτήσης (δηλαδή να 
εκμεταλλεύονται τα θερμά αέρια ρεύματα για να ανεβούν σε 
μεγαλύτερο ύψος και ύστερα να γλιστρούν έχοντας απλωμένα τα 
φτερά) που του επιτρέπει να παραμένει στον αέρα για ώρες. Τα πόδια 
είναι αδύναμα αλλά διαθέτουν μεγάλα και γαμψά νύχια κατάλληλα 
προσαρμοσμένα για να γραπώνουν και να συγκρατούν την λεία αλλά 
και για το περπάτημα.  

 

Οι γύπες σπανίως επιτίθενται σε υγιή ζώα. Μπορεί όμως να επιτεθούν 
σε άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα. Μόλις ανακαλύψουν ένα πτώμα ή 
ένα ετοιμοθάνατο ζώο ορμούν πάνω του με κάθετη εφόρμηση και 
φοβερή ταχύτητα, έχοντας τεντωμένο τον λαιμό, την ουρά σηκωμένη 
και τα φτερά μισόκλειστα.  

 
Βίβιαν Κωνσταντίνου, ΣΤ΄τάξη 

 
Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CF%80%CE%B1%CF%82  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CF%80%CE%B1%CF%82
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7.9. Μαύρη φάλαινα 
 
Οι μαύρες φάλαινες είναι ένα είδος που ζει σε διάφορες περιοχές των 
ωκεανών της Γης. Οι πληθυσμοί τους είναι χωρισμένοι γεωγραφικά, 
αφού κάθε «οικογένεια» προτιμά να ζει αποκλειστικά σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή. ΄Eνας από αυτούς τους πληθυσμούς είναι οι 
αποκαλούμενες μαύρες φάλαινες του Βόρειου Ατλαντικού. Ήταν 
γνωστό ότι οι πληθυσμοί αυτών των φαλαινών μειώνονται συνεχώς. 
 Όμως μια νέα μελέτη αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος του 
προβλήματος. Ομάδα ερευνητών από ερευνητικά ινστιτούτα και 
πανεπιστήμια στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι έχουν απομείνει πλέον 
λιγότερες από 366 μαύρες φάλαινες του Βόρειου Ατλαντικού και ο 
αριθμός τους μειώνεται συνεχώς. Η τακτική αυτών των φαλαινών να 
κινούνται σε κοντινή απόσταση από τις ακτές, τις είχε καταστήσει 
διαχρονικά σχετικά εύκολο θήραμα για τους αλιείς. Όμως τις 
τελευταίες δεκαετίες προστέθηκαν στο κυνήγι και μια σειρά από άλλες 
αιτίες που συρρικνώνουν τους πληθυσμούς τους με ταχύ ρυθμό.  
 

 
 

Τι συμβαίνει 
Οι μαύρες φάλαινες του Βόρειου Ατλαντικού χάνουν τη ζωή τους τις 
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τελευταίες δεκαετίες από ατυχήματα που συμβαίνουν με διάφορα 
πλοία που κινούνται στις περιοχές όπου ζουν. Άλλη αιτία θανάτου των 
μαύρων φαλαινών είναι ότι συχνά μπλέκονται στα αλιευτικά δίχτυα 
και δεν καταφέρνουν τελικά να ξεφύγουν από αυτά. Όπως και σε όλα 
τα είδη φαλαινών, έτσι και στις μαύρες του Βορείου Ατλαντικού, η 
ολοένα και μεγαλύτερη ηχορύπανση στους ωκεανούς τούς προκαλεί 
στρες και εμποδίζει τη μεταξύ τους επικοινωνία, δημιουργώντας έτσι 
έναν ακόμη παράγοντα θανάτου.  
Η νέα μελέτη εντόπισε μια ακόμη αιτία που σχετίζεται με την 
κλιματική αλλαγή, η οποία έχει περιορίσει στον Βόρειο Ατλαντικό τις 
ποσότητες των κριλ, των θαλάσσιων μικροοργανισμών που αποτελούν 
κύρια πηγή τροφής των φαλαινών. Σε ανακοίνωσή τους, που 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Σχολής Περιβάλλοντος Νίκολας του 
Πανεπιστημίου Duke, οι ερευνητές αναφέρουν ότι υπάρχει ακόμη 
χρόνος για να διασωθούν οι μαύρες φάλαινες, αρκεί να ληφθούν 
άμεσα κάποια μέτρα. 
 

 
 Ένα από αυτά είναι η δημιουργία ζωνών προστασίας μέσα στις οποίες 
οι φάλαινες δεν θα κινδυνεύουν και παράλληλα θα μπορούν να 
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αναπαραχθούν χωρίς προβλήματα. Αλλη πρόταση είναι η 
υποχρεωτική μείωση της ταχύτητας των πλοίων που κινούνται στις 
περιοχές όπου ζουν αυτές οι μαύρες φάλαινες, για να αποφεύγονται τα 
θανατηφόρα ατυχήματα. Αν δεν εφαρμοστεί κάποια δράση 
προστασίας τους, πάντως, οι μαύρες φάλαινες θα αποτελέσουν 
σύντομα παρελθόν για τον πλανήτη.  
 

 
                                                                           AP Photo/Michael Dwyer 

 
Η υπερθέρμανση που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος 
στον Κόλπο του Μέιν έχει ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός της 
«σωστής» φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού (North Atlantic right 
whale) να μειωθεί κατακόρυφα δείχνει έρευνα που δημοσιεύθηκε 
αυτήν την εβδομάδα στο περιοδικό Oceanography. 
Τα τελευταία χρόνια οι φάλαινες της περιοχής αναζητούσαν την τροφή 
τους στον Κόλπο του Μέιν. Ωστόσο την τελευταία δεκαετία το νερό 
εκεί θερμαίνεται ταχύτερα από το 99% των ωκεανών παγκοσμίως με 
αποτέλεσμα η κύρια πηγή τροφής των σωστών φαλαινών να 
εκμηδενίζεται. 
Το 2009 γεννήθηκαν 39 φάλαινες, αριθμός που συνιστά ρεκόρ. Μετά το 
2010 οι γεννήσεις τους μειώθηκαν σημαντικά ενώ στις αρχές του 2018 

https://www.cnn.gr/tag/yperthermansi-toy-planiti
https://www.cnn.gr/tag/falaina
https://www.cnn.gr/tag/voreios-atlantikos
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δεν σημειώθηκε καμία νέα γέννηση. 
Ψάχνοντας ωστόσο για τροφή, οι φάλαινες βρίσκονται αντιμέτωπες με 
θανάσιμη απειλή. Οι πολιτικές που ισχύουν στον Κόλπο του Μέιν για 
την προστασία των φαλαινών, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων αλιευτικών εργαλείων και των ορίων ταχύτητας των 
σκαφών, δεν ισχύουν εδώ. Ως αποτέλεσμα, τα θηλαστικά να φέρουν 
χτυπήματα από διερχόμενα πλοία και να μπλέκονται με αλιευτικά 
εργαλεία. 
Την τελευταία δεκαετία, ο πληθυσμός της θάλασσας έχει μειωθεί κατά 
περίπου 26%, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν μόνο 356 σωστές 

φάλαινες του Βόρειου Ατλαντικού. Με τον πληθυσμό να μειώνεται σε 
τόσο ραγδαίους αριθμούς, τον Ιούλιο του 2020 η Διεθνής Ένωση για τη 
Διατήρηση της Φύσης επαναταξινόμησε τα είδη ως εξαιρετικά 
απειλούμενα. 

 
Κωνσταντίνος Γαργάνης,  ΣΤ΄τάξη 

 
Πηγή: https://www.protagon.gr/epikairotita/sima-kindynou-gia-tis-mavres-falaines-tou-voreiou-

atlantikou-44342238571  
https://www.cnn.gr/perivallon/story/280082/se-ameso-kindyno-logo-klimatikis-krisis-oi-falaines-

toy-voreioy-atlantikoy  

 

https://www.protagon.gr/epikairotita/sima-kindynou-gia-tis-mavres-falaines-tou-voreiou-atlantikou-44342238571
https://www.protagon.gr/epikairotita/sima-kindynou-gia-tis-mavres-falaines-tou-voreiou-atlantikou-44342238571
https://www.cnn.gr/perivallon/story/280082/se-ameso-kindyno-logo-klimatikis-krisis-oi-falaines-toy-voreioy-atlantikoy
https://www.cnn.gr/perivallon/story/280082/se-ameso-kindyno-logo-klimatikis-krisis-oi-falaines-toy-voreioy-atlantikoy
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7.10. Ρινόκερος 

 
Ρινόκερος ονομάζεται κάθε μέλος της οικογένειας των 

Ρινοκεροτιδών. Είναι ογκώδες φυτοφάγο θηλαστικό της Ασίας και της 
Αφρικής που στο πάνω ρύγχος του έχει ένα ή δύο κέρατα. Ο ρινόκερος 
έχει σχεδόν άτριχο σώμα με πόδια κοντά και χοντρά μοιάζοντας με τον 
ελέφαντα και τον ιπποπόταμο. 
 

 
  

Ο ρινόκερος με δύο κέρατα, το ένα πίσω από το άλλο, ονομάζεται 
και αφρικανικός ή μαύρος και είναι ο μικρότερος του είδους με μήκος 
3-3,75 μέτρα, ύψος 1,5 μέτρα και βάρος 2 τόνους (πέλμα 20 * 20). Το πιο 
μακρύ από τα 2 κέρατα φθάνει τα 1,30 μέτρα. Είναι ο πιο επιθετικός 
του είδους, μοναχικός και δύστροπος, ενώ επιτίθεται όταν διαταραχθεί 
η ησυχία του.  

Ο πλατύρρινος, γνωστότερος ως λευκός, είναι ο μεγαλύτερος του 
είδους, με μήκος που φτάνει τα 4 μέτρα, ύψος τα 2 μέτρα και βάρος 
τους 3 τόνους. Φέρει επίσης δύο κέρατα, το χείλος του όμως είναι 
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πλατύ, αντίθετα με τον «μαύρο» ρινόκερο του οποίου είναι μυτερό σαν 
προβοσκίδα, ο ίδιος βρίσκεται δε στις περιοχές της Νοτίου Αφρικής. 
Χαρακτηρίζεται ως πιο κοινωνικός, ζει σε μικρές ομάδες και είναι 
σπάνια επιθετικός. Το χρώμα του δέρματος και των δύο ειδών είναι 
γκριζωπό και δεν σχετίζεται με την ονομασία τους. Χαρακτηριστικό 
των αφρικανικών ρινόκερων είναι η συμβίωση τους με ένα είδος 
πτηνού, τους βουφάγους, που τρέφονται με παράσιτα του δέρματος.  

 
 

Ο ασιατικός ρινόκερος συναντάται σε τρία διαφορετικά είδη. Ο ινδικός 
ρινόκερος αποτελεί το πλέον τυπικό είδος με ένα κέρατο, και βρίσκεται 
διασκορπισμένος στις περιοχές της Ινδίας, ενώ ελάχιστοι υπάρχουν 
στην Κεντρική Κίνα. Διαθέτει μήκος περίπου 3,9 μέτρα και βάρος 
περίπου 3 τόνους. Ο ρινόκερος της Σουμάτρας ή βοδάκ, είναι ο 
μικρότερος του είδους με μήκος 2,80 μέτρα, ενώ διαθέτει δύο κέρατα 
μικρότερα του αφρικανικού. Το τρίτο είδος, ο ρινόκερος της Ιάβας, 
είναι λίγο μικρότερος από αυτόν της Ινδίας και φέρει ένα κέρατο. Οι 
ρινόκεροι της Σουμάτρας και της Ιάβας είναι τα πιο σπάνια είδη και 



64  

«Μολύβια εν δράσει», Μαθητική, διαδικτυακή εφημερίδα του 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου, Τεύχος 2ο  
 

 

μπορεί να τα συναντήσει κανείς σε προστατευόμενα πάρκα και 
ζωολογικούς κήπους όπου γίνονται και προσπάθειες αναπαραγωγής 
τους. 

Ο θηλυκός ρινόκερος γεννά ένα μικρό ύψους 65 εκατοστών και βάρους 
65-70 κιλών, μετά από 15 μήνες κυοφορίας. Ο μέγιστος χρόνος ζωής 
του ρινόκερου είναι τα 50 χρόνια. 

 
 

Το Κέρατο του  ρινόκερου 

Το πιο κοινό χαρακτηριστικό όλων των ρινόκερων 
είναι ένα μεγάλο κέρατο πάνω από τη μύτη. Τα 
κέρατα των ρινόκερων, σε αντίθεση με αυτά 
των βοοειδών αποτελούνται από κερατίνη και δεν 
έχουν οστό στο εσωτερικό τους. Αποτελούν 
συστατικό της παραδοσιακής ασιατικής ιατρικής και 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή λαβών σε στιλέτα 
στην Υεμένη και το Ομάν. Στην Μιανμάρ και στο Νεπάλ οι γεωργοί 
θάβουν στα χωράφια τα κέρατα των ρινόκερων ώστε να αυξηθεί η 
σοδειά τους.  

 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%83%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BC%CE%AC%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%BB
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Ο τελευταίος αρσενικός λευκός ρινόκερος του Βορρά πέθανε στην 
Κένυα σε ηλικία 45 ετών και πλέον απομένουν εν ζωή μόνον δύο 
θηλυκά του υποείδους αυτού, ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του 
καταφυγίου στην Κένυα στο οποίο ζούσε. Ο θάνατος του Σουντάν 
συνεπάγεται την εξαφάνιση του υποείδους στο οποίο ανήκε, εκτός κι 
αν οι επιστήμονες, οι οποίοι είχαν προλάβει να πάρουν γενετικό υλικό 
από τον τελευταίο αυτό αρσενικό λευκό ρινόκερο του Βορρά, 
καταφέρουν με τεχνικές τεχνητής γονιμοποίησης να επιτευχθεί η 
σύλληψη «ρινόκερων του σωλήνα», που θα μπορούσαν στη συνέχεια 
να εμφυτευτούν σε μια «παρένθετη μητέρα» κάποιου άλλου υποείδους, 
καθώς τα δύο τελευταία θηλυκά των λευκών ρινόκερων του Βορρά 
είναι υπέργηρα. 

 
Κωνσταντίνα Δημητρίου, ΣΤ΄τάξη 

Πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BF

%CF%82  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
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6.12. Ο παπαγάλος Κακάπο 

 

Οι κακάποι είναι νυκτόβιοι παπαγάλοι από τη Νέα Ζηλανδία, και 
ένα ακόμη παράδειγμα ενός ζώου που είναι στα όρια της εξαφάνισης 
εξαιτίας του ανθρώπου. Από αυτά, απομένουν περίπου 140, όπου το 
καθένα διαθέτει το δικό του όνομα. 

 

Κάποτε υπήρχαν 
πολλοί κακάπο σε 

όλη τη Νέα Ζηλανδία 
και την Πολυνησία, 

αλλά τώρα κατοικούν 
σε δύο μικρά νησιά 

στα ανοικτά των 
ακτών της νότιας 

Νέας Ζηλανδίας. Μία 
από τις κύριες 

απειλές για τον 
κακάπο είναι τα 

αρπακτικά. Η φυσική 
αντίδραση του 

κακάπο είναι να 
γίνεται ένα με το 

περιβάλλον στο 
οποίο βρίσκεται όταν 

απειλείται, μία 
αποτελεσματική 

κίνηση κατά των 
αρπακτικών που 
βασίζονται στην 
όραση για να τα 

κυνηγήσουν και όχι στη μυρωδιά. Τα θηλυκά αφήνουν επίσης τη 
φωλιά τους χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκουν τροφή, αφήνοντας τα 

αυγά ελεύθερα στη διάθεση των αρπακτικών.  
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Τα εντατικά μέτρα διατήρησης έχουν κάποια απόδοση, καθώς ο 
πληθυσμός τους αυξάνεται, κάτι που είναι θετικό. Όμως, η γενετική 
ποικιλομορφία είναι χαμηλή μεταξύ των υπόλοιπων κακάπο, η  
οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την επιβίωση στο μέλλον, ειδικά 
εάν προσβληθούν από μια ασθένεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Κουτσουρίδης, ΣΤ΄τάξη 
Πηγή: https://www.fortunegreece.com/article/deka-idi-zoon-pou-apilounte-me-exafanisi/  

https://www.fortunegreece.com/article/deka-idi-zoon-pou-apilounte-me-exafanisi/
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6.13. Το περιστέρι μανουμέα 

Τα μανουμέα ή αλλίως περιστέρια με δόντια εξαφανίζονται με 
ανησυχητικό ρυθμό. Ζουν μόνο στη Σαμόα και επί του παρόντος 
απομένουν από 70 έως 380 στην άγρια φύση. Πολύ λίγα πράγματα 
είναι πραγματικά γνωστά για τα περιστέρια με δόντια, καθώς 
πρόκεται για ένα πολύ σπάνιο είδος. Στο παρελθόν το κυνήγι έπαιξε 
μεγάλο ρόλο στην σταδιακή εξαφάνισή τους. 

 

Photo: pixabay.com 

Αν και το κυνήγι του είναι παράνομο σήμερα, τα πτηνά αυτά 
εξακολουθούν να σκοτώνονται κατά λάθος κατά τη διάρκεια 
κυνηγιού άλλων ειδών. Επί του παρόντος, μια από τις κύριες απειλές 
τους είναι η απώλεια ενδιαιτημάτων. Μεγάλες περιοχές του σπιτιού 
τους είτε έχουν εκκαθαριστεί για να δημιουργηθεί χώρος για 
γεωργία, είτε καταστράφηκαν από κυκλώνες ή καταλήφθηκαν από 
διεισδυτικά δέντρα. Διατρέχουν επίσης κίνδυνο από αρπακτικά. 

Φώτης Τσάλκος, ΣΤ΄τάξη 
Πηγή: https://www.fortunegreece.com/article/deka-idi-zoon-pou-apilounte-me-exafanisi/  

 

https://www.fortunegreece.com/article/deka-idi-zoon-pou-apilounte-me-exafanisi/
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6.14. Το δελφίνι Βακίτα 

Το μικρότερο θαλάσσιο θηλαστικό του πλανήτη,  το  δελφίνι  βακίτα,  
είναι στα όρια της εξαφάνισης, μετρώντας περίπου 10 μέλη στον 
μοναδικό βιότοπό του, τον Κόλπο της Καλιφόρνιας στο Μεξικό.  

Ερευνητές μελέτησαν την ιστορία του είδους για να μπορέσουν να 
δράσουν αποφασιστικά και να το σώσουν. Η μελέτη τους 
δημοσιεύεται στο περιοδικό Science. 

 

Ο μεγαλύτερος εχθρός των βακίτα αποδεικνύεται η παράνομη 
αλιεία. Οι ψαράδες ρίχνουν κάθετα δίκτυα για να πιάσουν γαρίδες 
και ψάρια totoaba, που μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον με το 
δελφίνι, ωστόσο θύματα πέφτουν και τα θηλαστικά. Ουσιαστικά 
είναι μία παράπλευρη, αλλά πολύ σημαντική, απώλεια.  

Η αλιεία των ψαριών totoaba, που είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή στην 
Κίνα, έχει κριθεί παράνομη στο Μεξικό και απαγορεύεται δια 
ροπάλου σε περιοχές όπου ζουν και βακίτα, ωστόσο οι ψαράδες 
συνεχίζουν ακάθεκτοι.  

Η Barbara Taylor, επιστήμονας στο Κέντρο Νοτιοδυτικής Αλιείας της 
Διοίκησης Ωκεανών και Ατμόσφαιρας στην Καλιφόρνια, και 
ο Lorenzo Rojas-Bracho, βιολόγος της Εθνικής Επιτροπής 
Προστατευόμενων Περιοχών στο Μεξικό, μελέτησαν - με ομάδα κι 
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άλλων επιστημόνων - γενετικά μοτίβα από δείγματα ιστών των 
βακίτα. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μεταξύ 1985 και 2017 από 
Μεξικανούς ερευνητές. 

 

«Ποιος θα φανταζόταν πως αρκετές δεκαετίες αργότερα, αυτά τα 
δείγματα θα μπορούσαν να μας πουν τόσα πολλά» σημείωσε ο  Rojas-
Bracho. «Η γονιδιωματική μάς δίνει στοιχεία για το παρελθόν του 
είδους, αλλά μας επιτρέπει, επίσης, να δούμε το μέλλον» εξήγησε.  

Και, όπως αποδεικνύεται, το είδος έχει ανθεκτικότητα 
κωδικοποιημένη στο DNA του ώστε να ανακάμψει, αν σταματήσει η 
αλιεία με δίχτυα. 

«Αν επιτρέψουμε σε αυτά τα ζώα να επιβιώσουν, θα κάνουν μόνα 
τους τα υπόλοιπα» είπε η Jacqueline Robinson, η οποία συμμετείχε, 
επίσης, στην έρευνα. Η επιστήμονας του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνια, επεσήμανε πως «γενετικά εξακολουθούν να έχουν την 
ποικιλομορφία που τους επέτρεψε να ευδοκιμήσουν για εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια, μέχρι να έρθουν τα δίχτυα».  

Τα δελφίνια αυτά πρωτοεμφανίστηκαν πριν από 2,5 εκατομμύρια 
χρόνια και προσαρμόστηκαν στη ζωή σε ρηχά νερά. 

Τα τελευταία 250.000 χρόνια ο πληθυσμός τους είναι μερικές 
χιλιάδες. Το 1997 ήταν περίπου 570, αλλά τα τελευταία 25 χρόνια 
έχει μειωθεί δραστικά το νούμερο.  
Η μελέτη έδειξε πως έχουν λίγες γενετικές μεταλλάξεις και κάθε 



71  

«Μολύβια εν δράσει», Μαθητική, διαδικτυακή εφημερίδα του 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου, Τεύχος 2ο  
 

 

νεογέννητο με γονέα που 
φέρει κάποια μετάλλαξη, 
συνήθως πεθαίνει.  
«Τα ευρήματά μας δείχνουν 
πως τα βακίτα φέρουν 
λιγότερες επιβλαβείς 
μεταλλάξεις μεταξύ του 
πληθυσμού τους, κάτι που 
σημαίνει ότι 

έχουν μεγαλύτερες ελπίδες 
αναπαραγωγής» σημείωσε ο Kirk Lohmueller,  αναπληρωτής 
καθηγητής οικολογίας και εξελικτικής βιολογίας και ανθρώπινης 
γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και συμμετέχων στην  
έρευνα.                                
Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει για τη 
διάσωση του είδους είναι να σταματήσει η αλιεία. Οι ερευνητές 
έκαναν προσομοιώσεις, με βάση τις γενετικές πληροφορίες από τα 
βακίτα, ποιο είναι το καλύτερο σενάριο για την προστασία τους τα 
επόμενα 50 χρόνια.  
Η άμεση απομάκρυνση των διχτυών από τον βιότοπό τους έδωσε τα 
καλύτερα αποτελέσματα. Δυστυχώς, όμως, ακόμη και η μερική χρήση 
των διχτυών θα μπορούσε να μειώσει τις ελπίδες επιβίωσης. 

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, γενετικά, να μπορέσουν να 
ανακάμψουν, αν τα προστατεύσουμε από τα δίχτυα» δήλωσε 
ο Phillip Morin, ερευνητής μοριακής γενετικής στο Κέντρο 
Επιστημών Αλιείας Νοτιοδυτικής Αλιείας της NOAA Fisheries.  

Το ευτυχές είναι πως η παρατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού των 
δελφινιών δημιουργεί αισιοδοξία. Δείχνουν υγιή και μάλιστα 
κολυμπούν μαζί τους μικρά τους, πράγμα που σημαίνει ότι 
αναπαράγονται ενεργά.   

Χατζηκωνσταντίνου Σταυρούλα, ΣΤ΄τάξη 
Πηγή: https://www.lifo.gr/now/perivallon/sos-gia-ta-delfinia-bakita-apomenoyn-molis-10-ston-

kosmo  

 
 

https://www.lifo.gr/now/perivallon/sos-gia-ta-delfinia-bakita-apomenoyn-molis-10-ston-kosmo
https://www.lifo.gr/now/perivallon/sos-gia-ta-delfinia-bakita-apomenoyn-molis-10-ston-kosmo
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