ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ & ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αειφόρος ανάπτυξη: H ανάπτυξη που
καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
Η Αειφόρος ανάπτυξη έχει στόχο την
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνικά
δίκαιη ανάπτυξη και την περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη.
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Τα κατσίκια και τα πρόβατα είναι από τα
πρώτα αγροτικά ζώα που εξημερώθηκαν
από τον άνθρωπο, περίπου 11.000 χρόνια πριν και έχουν σημαντική θέση στον
Ευρωπαϊκό πολιτισμό.
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Τα μικρά αυτά μηρυκαστικά ζουν ελεύθερα, τρέφονται φυσικά και μετακινούνται για να βοσκήσουν φυτά και βότανα.
Η εκτατική εκτροφή εξασφαλίζει την
καλή διαβίωση των ζώων, την προστασία
του περιβάλλοντος, τη φύλαξη της πολιτισμικής μας παράδοσης και δίνει προϊόντα μεγάλης αξίας στον άνθρωπο. Η εκτατική εκτροφή και η φυσική διατροφή των
ζώων δίνει στα προϊόντα αυτά πολύ υψηλή ποιότητα.
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Ο ρόλος των προβάτων και των κατσικιών
είναι πρωταγωνιστικός στην προστασία της
χλωρίδας και της βιοποικιλότητας.

Με τη βοσκή τους καθαρίζουν τη βλάστηση,
αναζωογονούν τη γη, μεταφέρουν τους σπόρους και έτσι βοηθούν στη διατήρηση και αναπαραγωγή των πολύτιμων φυτών και βοτάνων
της Μεσογειακής φύσης.
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Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της
ζωής σε όλες τις μορφές της (φυτά,
ζώα, μύκητες κ.λ.π.) και σε όλα τα
επίπεδα οργάνωσής της (γονίδια, οργανισμοί, οικοσυστήματα).
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Τα πρόβατα και τα κατσίκια, που βλέπουμε
να βόσκουν αμέριμνα, προσφέρουν άλλο ένα
πολύ σημαντικό έργο: προστατεύουν τη φύση
από τις πυρκαγιές αφού καθαρίζουν τη γη από
τη περιττή και εύφλεκτη βλάστηση.
Τα κοπάδια μετακινούνται με την αλλαγή των
εποχών διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για
να βρούνε την κατάλληλη τροφή, με αυτό τον
τρόπο ανοίγουν δρόμους σε δύσβατες περιοχές που λειτουργούν και ως ζώνες πυροπροστασίας.
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Η εκτροφή κατσικιών και προβάτων αναπτύσσεται σε δυσπρόσιτα και απομονωνόμενα μέρη, δίνει εργασία και εισόδημα
στους κατοίκους και βοηθά την ανάπτυξη
περιοχών που δεν μπορούν να έχουν άλλες
οικονομικές δραστηριότητες.

Έτσι μπορούν να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους, να διατηρηθούν τα χωριά, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις ολόκληρων περιοχών.
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Εδώ και αιώνες, η αιγοπροβατοτροφία
προσφέρει στον άνθρωπο προϊόντα μεγάλης αξίας και απαραίτητα για τη ζωή του.
Μαλλί και δέρμα για να το ντύσιμό του,
γάλα και κρέας για να την τροφή του, είναι
σημαντικά στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Η εκτατική εκτροφή και η φυσική διατροφή των ζώων δίνει στα προϊόντα αυτά πολύ
υψηλή ποιότητα.
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Γλωσσάρι
Αειφόρος ανάπτυξη:
Η λέξη αειφορία είναι σύνθετη λέξη. Αποτελείται από το «αεί» που
σημαίνει για πάντα και το «φορία» που προέρχεται από το ρήμα
φέρω. Με απλά λόγια είναι φέρνω – δημιουργώ για πάντα.
Μηρυκαστικά:
Τα μηρυκαστικά είναι θηλαστικά που όταν τρώνε καταπίνουν σχεδόν
αμάσητη την τροφή τους και, όταν αργότερα βρεθούν σε ηρεμία, την
ξαναφέρνουν στο στόμα τους και τη μασούν κανονικά.
Προβατοτροφία:
Εκτροφή προβάτων.
Αιγοτροφία:
Εκτροφή κατσικιών.
Βιοποικιλότητα:
Η ποικιλία της ζωής σε όλες τις μορφές της (φυτά, ζώα, μύκητες
κ.λ.π.) και σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της (γονίδια, οργανισμοί,
οικοσυστήματα).
Χλωρίδα:
Τα φυτά που υπάρχουν σε μία περιοχή.
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Σταυρόλεξο

Λαβύρινθος
Βοήθησε το πρόβατο να βρει τον δρόμο για την τροφή του.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
3. Η ποικιλία της ζωής σε όλες τις μορφές της (φυτά, ζώα,
μύκητες κ.λ.π.) και σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της (γονίδια, οργανισμοί, οικοσυστήματα).
5. Θηλαστικά που όταν τρώνε καταπίνουν σχεδόν αμάσητη
την τροφή τους και μετά την ξαναφέρνουν στο στόμα τους
και τη μασούν κανονικά.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Τα φυτά που υπάρχουν σε μία περιοχή.
2. Εκτροφή προβάτων.
4. Εκτροφή κατσικιών.
7. Θρεπτικό υγρό με υπόλευκο χρώμα που
παράγουν θηλυκά θηλαστικά.

6. Αυτός που οδηγεί τα ζώα στους βοσκότοπους και τα επιτηρεί.
8. Η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς
να βάζει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών.
9. Πλούσιο τρίχωμα ορισμένων ζώων όπως του προβάτου.
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Λαβύρινθος
Βοήθησε το κατσίκι να βρει τον αγρότη.

Αειφόρος ανάπτυξη,
βιώσιμη παραγωγή κρέατος
“Η κτηνοτροφία αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση κρίσιμο στοιχείο, καθώς θεωρεί τους κτηνοτρόφους
πραγματικούς φύλακες των συστημάτων παραγωγής
τροφίμων και υπεύθυνους για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας μεγάλη σημασία στις δραστηριότητες τους στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.”
Η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη είναι σήμερα πιο
επίκαιρη από ποτέ, μια βιωσιμότητα που θα επιτυγχάνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τον
πρωτογενή έως και τον τριτογενή. Η βιώσιμη παραγωγή θεωρείται ότι έχει υψηλή προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της διατροφής, των
απορριμμάτων τροφίμων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει
ιδιαίτερο ρόλο στην κτηνοτροφία όσον αφορά τους
στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και προτείνει να
συνδυάζεται η παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης με την προστασία του περιβάλλοντος, την
υγεία των ζώων, και την προσπάθεια για πιο νόστιμα
και καλύτερης ποιότητας προϊόντα.
Έτσι, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες και
οφέλη για τα ζώα, τη γη, τους κτηνοτρόφους, τη βιομηχανία και, φυσικά, τους καταναλωτές.
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Λύσεις Παιχνιδιών
Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

3. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

1. ΧΛΩΡΙΔΑ

5. ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ

2. ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

6. ΒΟΣΚΟΣ

4. ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ

8. ΑΕΙΦΟΡΟΣ

7. ΓΑΛΑ

9. ΜΑΛΛΙ

Λαβύρινθοι

24

