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Θεματική Ενότητα 3: “Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα“
Θεματική ενότητα 3: Απειλούμενα είδη

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Η καρέτα εκπέμπει sos
Στόχος
1. Να εντοπίσεις τις αιτίες που απειλούν την καρέτα
2. Να αναγνωρίσεις τις αξίες και τις αρχές των ανθρώπων ως προς το ζήτημα της επιβίωσης της
καρέτας
Υλικά : χαρτί, μολύβι
1. Ανοίξτε το αρχείο: Δημόπουλος, Δημήτριος, Εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
με αντικείμενο τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta και στόχο τη δημιουργία θετικών προς αυτήν
στάσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα
Βιολογίας. Τομέας Οικολογίας, 2006, που θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας στον υπολογιστή σας.
2. Μελετήστε χωρισμένοι σε ομάδες το απόσπασμα για τις βασικές απειλές στη ζωή της καρέτας
(σελίδα 36 «Οι βασικές απειλές για τις θαλάσσιες χελώνες είναι ….. λάδι και δέρμα χελώνας κ.α.»).
Χ
Χωρίστε τες σε ανθρωπογενείς και φυσικές αιτίες βάζοντας
όπου ταιριάζει. Για τις
ανθρωπογενείς αιτίες συμπληρώστε και τις αξίες που καθορίζουν την συμπεριφορά των ανθρώπων.
ΑΙΤΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ

ΑΞΙΕΣ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Γιατί οι συνθήκες στις δύο περιοχές
είναι ιδανικές για την ωοτοκία της
καρέτας;
2. Παρόλα αυτά σε ποια περιοχή
υπάρχουν απειλές για την
αναπαραγωγή της καρέτας; Τι
συμβαίνει;
3. Πώς πιστεύεις ότι πρέπει να
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Περιοχή Σεκάνια Ζακύνθου. Σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία τα Σεκάνια είναι περιοχή
Απόλυτης Προστασίας της ωοτοκίας της καρέτας
και για το λόγο αυτό η πρόσβαση επισκεπτών δεν
επιτρέπεται. (Πηγή: Σύλλογος για την Προστασία
της
Θαλάσσιας
Χελώνας
ΑΡΧΕΛΩΝ
/
http://www.archelon.gr/contents/pedio_zak.php) ).

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; Τι θα
πρότεινες αν ήσουν
i.

ιδιοκτήτης καντίνας;

ii.

μέλος της οργάνωσης
«ΑΡΧΕΛΩΝ»

iii.

δημότης του Δήμου
Κυπαρισσίας

Προσπαθήστε να καταλήξετε σε κοινές
προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος.

Παραλία Κυπαρισσίας Μεσσηνίας. « Οι ξαπλώστρες
πρέπει να μαζεύονται κάθε βράδυ και να ανοίγονται
πάλι το πρωί ώστε κατά τη διάρκεια της νύχτας να
μην πέφτουν πάνω τους οι χελώνες. Σημαντικό
είναι επίσης τα φώτα. Δεν μπορείς να έχεις καντίνες
με έντονο φωτισμό τη νύχτα στην παραλία. Οι
χελώνες έχουν σαν οδηγό το φυσικό φως, αυτό
του
φεγγαριού,
τα
δυνατά
φώτα
τις
αποπροσανατολίζουν», τόνισε η συντονίστρια των
προγραμμάτων Πελοποννήσου της οργάνωσης
«Αρχέλων»
Παναγιώτα
Θεοδώρου.
(Πηγή:
http://kyparissiotis.blogspot.gr/2013/09/blogpost_2518.html)
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