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Εισαγωγή
Το βιβλίο αυτό έχει βασιστεί στα αποτελέσματα της διαδακτορικής
 έρευνας (PhDresearch) που εκπονήθηκε απο την Μαριάνα Φουέντες 
με θέμα την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον πληθυσμό των 
πράσινων χελωνών στο Βόρειο τμήμα του Μεγάλου 
Κοραλλιογενή Υφάλου. 
Ο βασικός χαρακτήρα τους βιβλίου, η Μυρσίνη, βασίστηκε σε Ο βασικός χαρακτήρα τους βιβλίου, η Μυρσίνη, βασίστηκε σε 
πραγματική χελώνα στην οποία έβαλαν ετικέτα το 2008 στο 
νησί Μερ (MerIsland), στα Στενά Τόρρες και την παρακολουθούσαν 
μέσω δορυφόρου. Ονομάστηκε έτσι από μαθητές του 
τοπικού δημόσιου σχολείου Ταγκάη (Tagai). 
Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στα παιδιά των Νησιών 
των Στενών Τόρρες με την ελπίδα ότι θα μάθουν για τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις θαλάσσιες χελώνες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις θαλάσσιες χελώνες 
και θα βρουν τον τρόπο να κάνουν την διαφορά.

Σχετικά με την Συγγραφέα:
Καταγόμενη από την Βραζιλία, η Μαριάνα Φουέντες μετακόμισε 
στην Αυστραλία πριν από σχεδόν μια δεκαετία για να γίνει 
θαλάσσια βιολόγος. Tα τελευταία οχτώ (8) χρόνια,  αντικείμενο ερευνάς της αποτελεί η προστασία και διαχείριση θαλάσσιων χελωνών, 
και έχει διεξάγει έρευνες σε πολλές πτυχές της βιολογίας και οικολογίας της θαλάσσιας χελώνας. Επιπλέον , η δουλειά της Μαριάνας 
της έχει επιτρέψει να ταξιδέψει στη Μαδαγασκάρη, στο Βανουάτου, στην Κένυα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στα Μπαρμπάντος, και της έχει επιτρέψει να ταξιδέψει στη Μαδαγασκάρη, στο Βανουάτου, στην Κένυα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στα Μπαρμπάντος, και 
προσφάτως στα μοναδικά τροπικά νησιά των Στενών Τόρρες, όπου μελετάει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πληθυσμό 
των θαλάσσιων χελωνών του Μεγάλου Κοραλλιογενή Υφάλου. Οι θαλάσσιες χελώνες έχουν σημαντικό ρόλο, τόσο οικολογικό όσο και 
πολιτισμικό για τους ανθρώπους των Στενών Τόρρες.Η δέσμευση της Μαριάνας να ενισχύσει τις τποκές κοινότητες προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής οδήγησε στην δημιουργία αυτού του βιβλίου,.Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην ενημέρωση
των παιδιών των Στενών Τόρρες για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες χελώνες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, των παιδιών των Στενών Τόρρες για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες χελώνες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, 
και για τη σημασία των κινδύνων αυτών για τις κοινότητές τους.



Ενα πρωινό, σε μια παραλία 
όχι πολύ μακριά  από εδώ, 
οι χελώνες μαζεύτηκαν για να 
ακούσουν την γεροντότερη 
εξ αυτών, την Μυρσίνη, 
να αφηγείται την ιστορία 
των θαλάσσιων χελωνών.των θαλάσσιων χελωνών.

«Σήμερα, θέλω να σας αφηγηθώ 
μια πολύ σημαντική ιστορία» 
είπε η Μυρσίνη. 
«Μια ιστορία για τους προγόνους μας, 
μια ιστορία για εμάς και όλες 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε 
μεγαλώνοντας.μεγαλώνοντας.
Οπότε ακούστε προσεκτικά 
και ίσως μάθετε ένα-δυο πράγματα» 
είπε. 
 Οι νεοσσοί μαζεύτηκαν γύρω της 
για να ακούσουν την ιστορία.



«Οι θαλάσσιες χελώνες υπάρχουν 
εδώ και πολλά χρόνια. 
Τον παλιό καλό καιρό, 
εκατοντάδες χρόνια πριν, 
υπήρχαν πολλές από εμάς, 
τόσες πολλές 
που δεν θα το πιστεύατε».που δεν θα το πιστεύατε».

«Τότε ζωή ήταν πολύ διαφορετική. 
Υπήρχαν πολλές ωραίες παραλίες 
ωοτοκίας για να γεννήσουμε 
τα αυγά μας, οι θάλασσες ήταν 
καθαρές και δεν ανησυχούσαμε 
μην μας χτυπήσει κάποια βάρκα 
ή μπλεχτούμε σε δίχτυα». ή μπλεχτούμε σε δίχτυα». 



«τα πράγματα όμως 
δεν είναι και τόσο  εύκολα 

για εμάς τώρα» είπε η Μυρσίνη.

«οι ωκεανοί μας έχουν γίνειπιο 
βρώμικοι και κάποιοι φίλοι μας έχουν
πιαστεί στα δίχτυα. Οταν κολυμπάμε
πρέπει να προσέχουμε για σκάφη, και
όταν τρώμε πρέπει να σιγουρευτούμε

ότι η τροφή μας δεν είναι
από πλαστικό. Υπάρχουν χωριά καιαπό πλαστικό. Υπάρχουν χωριά και
πόλεις κοντά στις παραλίες, γεγονός

το οποίο κάνει δυσκολότερη
την εύρεση καλής τοποθεσίας φωλιάς.
Τα φώτα από τα κτήρια μας αποσπούν

την προσοχή και δεν μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε πια

το φεγγαρόφως για να οδηγηθούμετο φεγγαρόφως για να οδηγηθούμε
στην θάλασσα.»



“Εξαιτίας όλων αυτών των 
αλλαγών στο φυσικό μας 
περιβάλλον, πολλοί από τους 
φίλους και την οικογένειά μας 
έχουν πεθάνει. 
Υπάρχουν λιγότεροι από εμάς 
τώρα από ότι υπήρχαν στο τώρα από ότι υπήρχαν στο 
παρελθόν και είμαστε περισσότερο 
ευαίσθητοι σε καινούριες αλλαγές 
όπως είναι για παράδειγμα 
η κλιματική αλλαγή».

«Τι είναι η κλιματική αλλαγή;»



 «Η κλιματική αλλαγή είναι το 
αποτέλεσμα της αύξησης της
θερμοκρασίας της Γής 
σε παγκόσμιο επίπεδο» 
είπε η Μυρσίνη.

«Πιστεύεται οτι αίτιο της αύξησης 
της θερμοκρασίας είναι της θερμοκρασίας είναι 
οι ανθρώπινες δραστηριότητες,
όπως η καύση υδρογονανθράκων 
[π.χ.  πετρέλαιο και κάρβουνο]
για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας για τα σπίτια τους 
και καυσίμου για τα 
αυτοκίνητά τους».αυτοκίνητά τους».



 «Η καύση υδρογονανθράκων 
δημιουργεί αέρια θερμοκηπίου, 
τα οποία διαφεύγουν στην 
ατμόσφαιρα. Τα αέρια αυτά είναι 
η κύρια αιτία της υπερθέρμανσης. 
Μια αύξηση στη θερμοκρασία της 
Γής μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές Γής μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές 
στις περιόδους βροχοπτώσεων και 
αύξηση του επιπέδου της θάλασσας. 
Αυτό μπορεί να επηρεάσει φυτά, 
ζώα και ανθρώπους». 



 «Είμαστε ευαίσθητα πλάσματα. 
Μπορούμε να υποφέρουμε 
θερμοκρασίες μεταξύ 15  και 

35 βαθμών Κελσίου. 
Οταν το νερό είναι πολύ κρύο, 

είναι δύσκολο για εμάς 
να κολυμπήσουμε. να κολυμπήσουμε. 

Αν το νερό γίνει πολύ ζεστό 
τότε αγχωνόμαστε πολύ.»

 « Αύξηση της θερμοκρασία της Γής 
θα έχει μεγάλες επιπτώσεις 
στις θαλάσσιες χελώνες,» 

είπε η Μυρσίνη.



«Αν η θερμοκρασία αλλάξει 
πάρα πολύ στα νησιά και στις 
θάλασσές μας, θα χρειαστεί να 
μετακομίσουμε σε άλλες περιοχές. 
Ομως αυτές οι περιοχές μπορεί 
να μην είναι οι κατάλληλες 
για την ωοτοκία μας.»για την ωοτοκία μας.»



«Αν η θερμοκρασία στις παραλίες 
μας ανέβει πολύ, τότε η ανάπτυξη 
των αυγών και των μωρών μας 
μπορεί να επηρεαστεί. Για την 
σωστή εκκόλαψη των αυγών 
των χελωνών η θερμοκρασία 
της άμμου πρέπει να κυμαίνεται της άμμου πρέπει να κυμαίνεται 
μεταξύ 25 και 33 βαθμών Κελσίου. 
Υψηλότερες ή χαμηλότερες 
θερμοκρασίες μπορεί να 
επηρεάσουν την ανάπτυξη των 
μωρών προκαλώντας τον θάνατο 
πριν την εκκόλαψη. 

Αν η θερμοκρασία της άμμου Αν η θερμοκρασία της άμμου 
είναι υψηλότερη, 
τότε λιγότερα αυγά 
θα εκκολαφτούν.»  



“H θερμοκρασία της άμμου 
επηρεάζει το αν θα γεννηθούμε 
αγόρια ή κορίτσια. 
Θερμότερη άμμος παράγει 
περισσότερα κορίτσια και πιο 
κρύα άμμος παράγει
περισσότερα αγόρια.»περισσότερα αγόρια.»



«Αλλά οι αυξημένες θερμοκρασίες
δεν είναι το μοναδικό μας πρόβλημα. 
Τα επίπεδα της θάλασσας θα 
ανέβουν, γεγονός που θα προξενήσει 
περισσότερους κυκλώνες 
και καταιγίδες. Αυτό θα προκαλέσει 
την καταστροφές και αλλαγέςτην καταστροφές και αλλαγές
στις παραλίες μας και θα μειώσει 
την έκταση της περιοχής ωοτοκίας. 
Το θαλασσινό νερό θα καταστρέψει 
τις φωλιές μας και τα αυγά μας 
δεν θα επιβιώσουν».



«Οι απειλές αυτές θα μειώσουν 
τον αριθμό των νεοσσών 
που γεννιούνται ώσπου τελικά 
μειωθούν και οι δικοί μας 
αριθμοί. Αν οι αριθμοί μας 
μειωθούν, θα επηρεαστούν 
άλλα είδη ζώων αλλά και  άλλα είδη ζώων αλλά και  
ο άνθρωπος.

«Αυτή είναι μια τρομακτική 
ιστορία Μυρσίνη! Υπάρχει κάτι, 
οτιδήποτε, που μπορεί να γίνει 
για να αντιμετωπιστεί 
αυτή η κατάσταση;»

  «Ναι! Υπάρχουν ορισμένα 
απλά πράγματα που 
μπορούν να κάνουν οι 
άνθρωποι για να μας 
βοηθήσουν»



 «Αν τα είδη των απειλών 
που αντιμετωπίζουμε μειωθούν, 
θα μας είναι πιο εύκολο 
                     
     να τις αντιμετωπίσουμε 
και να προσαρμοστούμε 
  στην κλιματική αλλαγή.   στην κλιματική αλλαγή. 
       Ορισμένα από τα πράγματα 
                 που μπορούν να γίνουν 

περιλαμβάνουν..» 

« Τη φροντίδα 
και τη διαχείριση του 
πληθυσμού των θαλάσσιων 
χελωνών»χελωνών»

«Τη μείωση της ρύπανσης 
καθαρίζοντας τις ακτές και 
πετώντας τα απορρίμματα
στους σκουπιδοτενεκέδες..» 

 
«Την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος του φυσικού περιβάλλοντος 
της θαλάσσιας χελώνας,
όπως τις περιοχές ωοτοκίας, 
και τα λειβάδια ποσειδωνίας.»



«… καθώς και τη χρήση 
εξοπλισμού σκάφους, φιλικού
προς τις θαλάσσιες χελώνες.» 



 «Ενας ακόμα τρόπος να βοηθήσουν 
οι άνθρωποι τις θαλάσσιες χελώνες, 
είναι να μειώσουν τις ποσότητες 
ενέργειας που καταναλώνουν.
Μειώνοντας τις ποσότητες ενέργειας
που καταναλώνονται, μειώνονται 
και τα ποσοστά αερίων θερμοκηπίου και τα ποσοστά αερίων θερμοκηπίου 
που ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα.»

 «Προτιμήστε τα πόδια ή το ποδήλατο 

για κοντινές αποστάσεις, αντί για 

το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιήστε το 

λεωφορείο ή μοιραστείτε τη διαδρομή 

με το αυτοκίνητο με άλλους 

για μεγαλύτερα ταξίδια».για μεγαλύτερα ταξίδια».

 «Εξοικονομήστε ηλεκτρικό. 
Κλείστε την τηλεόραση και τον 

υπολογιστή όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. 
Αφήστε τα ρούχα σας να στεγνώσουν 
στον ήλιο αντί να χρησιμοποιείτε 

το στεγνωτήριο.

Μειώστε τον χρόνο που κάνετε Μειώστε τον χρόνο που κάνετε 
ντους και κλείστε τα φώτα όταν 

φεύγετε από το δωμάτιο.» 



 «Φυτέψτε δέντρα – 
είναι μια διασκεδαστική 

δραστηριότητα και ένας καλός 
τρόπος για να μειωθούν 

τα αέρια του θερμοκηπίου.

Τα δέντρα απορροφούν τα αέρια 
του θερμοκηπίου του θερμοκηπίου 

από την ατμόσφαιρα.» 

«Ανακυκλώστε τενεκεδάκια, 
μπουκάλια, πλαστικές σακούλες 

και εφημερίδες.             

Οταν ανακυκλώνετε, 
στέλνετε λιγότερα σκουπίδια 

στις χωματερές στις χωματερές 
και βοηθάτε στην εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων, όπως δέντρων, 

πετρελαίου, και στοιχείων 
όπως το αλουμίνιο. Εξοικονομείτε 

επίσης και την ενέργεια που 
χρειάζεται για την δημιουργία 

αυτών των υλικών.»αυτών των υλικών.»

 «Ολα αυτά είναι εύκολο να γίνουν. 
Απλά με την αλλαγή 

των συνηθειών τους οι άνθρωποι 
μπορούν να μας βοηθήσουν!»

 «Είναι σημαντικό να πείτε 
σε όλους τους φίλους και τα μέλη 

της οικογένειά σας αυτά που μάθατε,της οικογένειά σας αυτά που μάθατε,
ώστε να μπορέσουν

να βοηθήσουν και αυτοί!»



«Είμαι πολύ χαρούμενη παιδιά 
που είστε έτοιμοι να κάνετε αλλαγές 
και να βοηθήσετε σε αυτόν 
το σκοπό. »είπε η Μυρσίνη.

«Μέσω της συνεργασίας, 
οι άνθρωποι μπορούν 
να διασφαλίσουν να διασφαλίσουν 
την επιβίωση των θαλάσσιων 
χελωνών στο μέλλον»



Πώς μπορείτε να βοηθήσετε για να 
επιβιώσουν οι θαλάσσιες χελώνες 

από την κλιματική αλλαγή?
Σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους 

μπορείτε να συνεργαστείτε 
για να μειώσετε τις απειλές 

που αντιμετωπίζουν που αντιμετωπίζουν 
οι θαλάσσιες χελώνες 

στην τοπική σας κοινότητα 
και καταγράψτε τους εδώ:



ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Προσαρμόζω
Κάνω κάτι κατάλληλο

για μια συγκεκριμένη χρήση
ή έναν συγκεκριμένο σκοπό

Ανάπτυξη
Η διαδικασία αύξησης/Η διαδικασία αύξησης/

εξέλιξης

Φυσικό Περιβάλλον
Το μέρος όπου 

ένα φυτό ή ζώο ζει.
Για παράδειγμα,

 ένα ψάρι ζει στη θάλασσα
-η θάλασσα είναι-η θάλασσα είναι

το φυσικό του περιβάλλον

Απειλή
Κάτι το οποίο είναι
πηγή κινδύνου
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