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«Σάββατα με τους Επιστήμονες» 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

(1ο και 3ο Σάββατο κάθε μήνα) 
 

Μ. Σάββατο 15 Απριλίου 2017: 

«Η μετανάστευση του Μαυροπετρίτη  από τη  
Μεσόγειο στη Μαδαγασκάρη» 

 

Γιατί μεταναστεύουν οι Μαυροπετρίτες; 
Ποια είναι η διαδρομή τους από τη Μεσόγειο στη Μαδαγασκάρη; 

Ποια είναι η σημασία του Αιγαίου για το Μαυροπετρίτη; 
 

Ελάτε το Μ.Σάββατο 15 Απριλίου 2017 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης για να γνωρίσετε έναν επιστήμονα και να συζητήσετε μαζί του για τον Μαυροπετρίτη, τη 
διαδρομή που ακολουθεί κατά τη μετανάστευσή του και τη σημασία που έχει ο χώρος του Αιγαίου για 
την επιβίωση του είδους. Σας περιμένουμε ακόμη για να παίξουμε, να εξερευνήσουμε και να 
φτιάξουμε κατασκευές! 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: 

11:00-12:00 Παρουσίαση-συζήτηση με θέμα «Η μετανάστευση του Μαυροπετρίτη (Falco 
eleonorae) από τη Μεσόγειο στη Μαδαγασκάρη» με το Δρ Σταύρο Ξηρουχάκη, 
Βιολόγο –Ορνιθολόγο του ΜΦΙΚ. 

 

12:00-14:00 «Μαυροπετρίτης το γεράκι του Αιγαίου». Προβολή ταινίας στα Ελληνικά για τον 
Μαυροπετρίτη (για όλες τις ηλικίες). 

12:00-14:00 «Από το Αιγαίο στη Μαδαγασκάρη, ο Μαυροπετρίτης πειρατεύει». Τα παιδιά γίνονται 
Ορνιθολόγοι, παρακολουθούν τη ζωή του Μαυροπετρίτη και δίνουν λύσεις στα 
προβλήματα που συναντά στο μακρινό του ταξίδι. 

Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου 
(για ηλικίες από 8 ετών και πάνω).  

12:00-14:00 «Γινόμαστε Μαυροπετρίτες;». Θεατρικό δρώμενο. Τα παιδιά μεταμορφώνονται σε 
Μαυροπετρίτες και ακολουθούν την πορεία της μετανάστευσής του. 

Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου 
(για ηλικίες από 4 μέχρι και 7 ετών).  

12:00-14:00 Στον Ερευνότοπο θα κατασκευάσουμε μια ολόκληρη αποικία Μαυροπετριτών καθώς 
κυνηγούν, πετούν σαν σαΐτες, γεννούν ή πειρατεύουν, δίνοντας έτσι μορφή σε όλες τις 
δραστηριότητές τους στη διάρκεια του χρόνου (για όλες τις ηλικίες). 

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους γονείς ή κηδεμόνες ότι θα πρέπει να έχουν την ευθύνη των 
παιδιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Γενική είσοδος 5€ 

Δωρεάν είσοδος για: 
 Μέλη του Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» 

 Παιδιά κάτω των 4 ετών και ΑμεΑ 
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