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Ν’ ακούσω γερακιού φωνή και φάλκο να λαλήσει.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα αρπακτικά πουλιά της Κρήτης

Αναδιφώντας το χθες (226)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός ερευνητής-συγγραφέας strharis@yahoo.gr, 2831055031

Στις αρχές του περασμένου Ιουνίου 
σχεδίασα και εμψύχωσα για το Σχο-
λικό μουσείο ένα νέο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. Ήταν συνέχεια εκείνου 
που έκανα πριν από 25 χρόνια στον 
«Φάλκονα», το οποίο είχε τον ίδιο τίτ-
λο και παραπλήσιους στόχους. Και 
τότε και τώρα τα απαραίτητα αρπα-
κτικά πουλιά για την απελευθέρωση 
στο τέλος του προγράμματος είχε πε-
ριθάλψει ο φίλος εθελοντής Γιώργος 
Κτιστάκης, τότε υπεύθυνος του Δη-
μοτικού Κήπου, στον οποίο είχε εκ-
παιδεύσει περιβαλλοντικά χιλιάδες 
παιδιών. Αυτή τη φορά επέλεξα για 
την επανεκκίνηση του προγράμμα-
τος τα παιδιά του Ειδικού σχολείου, 
με τον δάσκαλό τους Βασίλη Μπου-
ραλέξη. Και δεν το μετάνιωσα, παρ’ 
όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες 
της ημέρας εκείνης!

Αρχικά τους εξήγησα ότι αρπακτι-
κά ονομάζουμε τα πουλιά τα οποία 
κυνηγούν πετώντας, χρησιμοποιώ-
ντας τις οξείες αισθήσεις τους και 
ιδιαίτερα την όρασή τους. Στη συ-
νέχεια τους μίλησα με εικόνες για 
τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσμα-
τα, το γαμψό και γυριστό ράμφος, 
τα δυνατά πόδια, τα γαμψά νύχια, 
την εξαιρετική όραση και το εκτε-
ταμένο πεδίο της, που φτάνει τις 
180 μοίρες. Τα ενημέρωσα ότι στην 
Κρήτη μάς κάνουν την τιμή να φω-
λιάζουν 12 είδη αρπακτικών και να 
διέρχονται άλλα 22, ενώ μερικά, 
όπως ο μαυρόγυπας, θεωρούνται 
εξαφανισμένα προ πολλού. Μετά 
τα εξετάσαμε από πιο κοντά, χρη-
σιμοποιώντας εικόνες και καρτέ-
λες, από τις οποίες επιλέξαμε για 
συζήτηση ένα ή δύο το πολύ χαρα-
κτηριστικά για κάθε αρπακτικό.

Ελληνικό όνομα: 
Γύπας
Κρητικό όνομα: 
Όρνιο, Καναβός
Λατινικό όνομα: Gyps 
fulvus
Χαρακτηριστικά: Κεφά-
λι, λαιμός και πόδια χω-
ρίς φτερά.
Τροφή: Τρέφεται μόνο 
με ψοφίμια, κατά προτί-
μηση εντόσθια.
Μέγιστο μήκος και 
άνοιγμα φτερών: 1,10 μ. 
και 2,80 μ. αντίστοιχα.
Φωλιά: Σε τρύπες δέ-
ντρων και βράχων.
Αυγά: 1 κάθε Φεβρουά-
ριο.
Κατάσταση: Αυξανόμε-
νος αριθμός στην Κρή-
τη, ο μεγαλύτερος υπάρ-
χων στην Ελλάδα.

Ελληνικό όνομα: 
Γυπαετός
Κρητικό όνομα: 
Κοκαλάς
Λατινικό όνομα: 
Gypaetus barbatus
Χαρακτηριστικά: Δυο 
τούφες τριχών στις 
δύο πλευρές ράμ-
φους.
Τροφή: Κόκαλα και 
μεδούλι τους.
Μέγιστο μήκος και 
άνοιγμα φτερών: 1,50 
μ. και 2,60 μ. αντίστοι-
χα.
Φωλιά: Στους γκρε-
μούς
Αυγά: Δύο κάθε Ια-
νουάριο
Κατάσταση: Κινδυ-
νεύον, ελάχιστα ενα-
πομείναντα ζευγάρια.

Ελληνικό όνομα: 
Χρυσαετός
Κρητικό όνομα: 
Βιτσίλα, 
Πνιγαροβιτσίλα
Λατινικό όνομα: Aquila 
chrysaetos
Χαρακτηριστικά: Πόδια που 
σκεπάζονται εντελώς με φτε-
ρά.
Τροφή: Μικρά θηλαστικά, 
πουλιά και χελώνες, σπανίως 
ψοφίμια.
Μέγιστο μήκος και άνοιγμα 
φτερών: 1,00 μ. και 2,30 μ. 
αντίστοιχα.
Φωλιά: Δύο - τρεις φωλιές, 
που τις χρησιμοποιεί διαδο-
χικά.
Αυγά: Δύο κάθε Φεβρουάριο
Κατάσταση: Απειλούμενο, 
λίγα εναπομείναντα ζευγά-
ρια.

Ελληνικό όνομα: 
Διπλοσάινο
Κρητικό όνομα: 
Περδικογέρακο
Λατινικό όνομα: Accipiter 
gentilis
Χαρακτηριστικά: Χαρακτη-
ριστική άσπρη ταινία στο 
φρύδι.
Τροφή: Μικρά θηλαστικά, 
πουλιά.
Μέγιστο μήκος και άνοιγ-
μα φτερών: 0,60 μ. και 1,20 
μ. αντίστοιχα.
Φωλιά: Σε δέντρα μέσα σε 
πυκνά δάση.
Αυγά: Τρία - τέσσερα κάθε 
Απρίλιο
Κατάσταση: Απειλούμενο

Ελληνικό όνομα: 
Σπιζαετός, 
Κρητικό όνομα: 
Φιλάδελφος, 
Σκαροβιτσίλα, Στόρι
Λατινικό όνομα: Hieraetus 
fasciatus
Χαρακτηριστικά: Χαρακτη-
ριστική μαύρη ταινία στην 
άκρη ουράς.
Τροφή: Μικρά πουλιά, θη-
λαστικά, ερπετά.
Μέγιστο μήκος και άνοιγ-
μα φτερών: 0,75 μ. και 1,70 
μ. αντίστοιχα.
Φωλιά: Στους γκρεμούς
Αυγά: Δύο κάθε Φεβρου-
άριο.
Κατάσταση: Σπάνιο

Ελληνικό όνομα: 
Ποντικοβαρβακίνα
Κρητικό όνομα: 
Λαγουδογέρακο
Λατινικό όνομα: Buteo 
buteo
Χαρακτηριστικά: Πό-
δια γυμνά από τη μέση 
και κάτω, κιτρινωπά.
Τροφή: Πουλιά, ερπε-
τά, τρωκτικά.
Μέγιστο μήκος και 
άνοιγμα φτερών: 0,55 
μ. και 1,40 μ. αντίστοι-
χα.
Φωλιά: Σε ψηλά δέ-
ντρα
Αυγά: Δύο - τρία κάθε 
Απρίλιο
Κατάσταση: Κοινό

Θα σταματήσουμε όμως σήμερα 
εδώ την αναφορά στα αρπακτικά 
πουλιά της Κρήτης, για να δούμε 
τα άλλα έξι την επόμενη εβδομά-
δα. Εξυπακούεται ότι συζητήσαμε 
με τα παιδιά για τους λόγους για 
τους οποίους πρέπει να τα προ-
στατεύουμε. Πρώτα-πρώτα για-
τί κάθε ζωντανό έχει τη θέση του 
στη φύση και στην τροφική αλυ-
σίδα κι έπειτα γιατί τα αρπακτι-
κά «καθαρίζουν» τη φύση από τα 
ψοφίμια αλλά και από τα άρρω-
στα ζώα, εμποδίζοντας έτσι την 
εξάπλωση ασθενειών και διατη-
ρώντας υγιείς τους πληθυσμούς 
τους.

Συζητήσαμε επίσης και για το από ποιους πα-
ράγοντες απειλούνται: από το κυνήγι, από 
ανεύθυνους κυνηγούς, παράνομους και μη, 
που μπαλωτάρουν ό,τι πετά, μη ξέροντας συ-
χνά να ξεχωρίσουν τα πουλιά μεταξύ τους, ή 
ακριβώς επειδή τα γνωρίζουν και θέλουν να 
τα βαλσαμώσουν. Κινδύνους αποτελούν επί-
σης τα δηλητηριασμένα θηράματα των αρπα-
κτικών, συνήθως ποντίκια. Κινδυνεύουν ακό-
μη από σκόπιμες δηλητηριάσεις, από μερικούς 
αγρότες και κτηνοτρόφους, που διασπείρουν 
δηλητηριασμένα δολώματα. Οπωσδήποτε βα-
σικός παράγοντας είναι η έλλειψη τροφής, ιδι-
αίτερα από μεγάλα νεκρά ζώα, γαϊδούρια κ.ά., 
που έχουν πια εκλείψει από την κρητική ύπαι-
θρο.

Πρόταση ανάγνωσης 

Δεν είναι μεγάλη η ελληνική βιβλιογραφία για τα πουλιά και μάλιστα τα αρπα-
κτικά. Για τα παιδιά συστήνω πάντα το βιβλιαράκι «Το πρώτο μου βιβλίο για τα 
πουλιά» της Mary Matthews που είχε εκδώσει η Ελληνική Ορνιθολογική Εται-
ρεία. Για τους μεγαλύτερους υπάρχει το βιβλίο «Αρπακτικά πουλιά της Ελλάδας» 
των Γ. Χανδρινού και Α. Δημητρόπουλου. Στο εμπόριο υπάρχει επίσης το βιβλίο 
του Α. Σακκούλη «Τα αρπακτικά πουλιά στην Κρήτη». Βρείτε κάποιο απ’ αυτά και 
συνειδητοποιήστε διαβάζοντάς το γιατί τα πουλιά αυτά είναι ότι πιο όμορφο και 
περήφανο υπάρχει στο νησί μας!

Μιλήσαμε ακόμα για το τι 
κάνουμε όταν βρούμε κά-
ποιο τραυματισμένο ή άρ-
ρωστο αρπακτικό πουλί: 
σε καμία περίπτωση δεν το 
πιάνουμε χωρίς προφύλα-
ξη και οπωσδήποτε ειδο-
ποιούμε τους υπεύθυνους, 
τη Δασική Υπηρεσία και το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορί-
ας Κρήτης ή τον πιο κοντι-
νό μας και πάντα πρόθυ-
μο Γιώργο Κτιστάκη, που 
τον βρίσκουμε στο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών 
κατά τις ώρες εργασίας και 
στον παράδεισό του στους 
Αρμένους, σε ώρες σχόλης. 


