
Ζώα , ευφυΐα,
αρχιτεκτονική ,
και έρωτας

Τα ζώα  έχουν μυαλό. Ακόμη και τα ψάρια... έχουν μυαλό και μνήμη. Και
προσανατολισμό. Τα πουλιά... κατασκευάζουν εργαλεία! Και τα πρόβατα
ξεχωρίζουν πρόσωπα...

Τα ζώα έχουν νοημοσύνη! Έρευνες δεκαετιών αποκαλύπτουν
εκπληκτικές ομοιότητες στην εξέλιξη του εγκεφάλου όλων των ειδών ζωής,
ενώ υπάρχουν πλέον στοιχεία που δείχνουν πως κάποια είδη ζώων
αναπτύσσουν συγκεκριμένες... νοητικές ικανότητες, έναντι άλλων μελών του
ζωικού βασιλείου.

Τα ψάρια είναι πολύ πιο έξυπνα από ό,τι... φαίνονται. Κι ενώ η
κατασκευή του εγκεφάλου τους είναι διαφορετική, η λειτουργία του είναι
αρκετά όμοια με τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου! H μνήμη τους
μάλιστα είναι πιο ισχυρή από αυτήν που διαθέτουν αρκετά σπονδυλωτά ζώα,
ακόμη και κάποια ανώτερα θηλαστικά: τους επιτρέπει να συλλέγουν
πληροφορίες τις οποίες ανταλλάσσουν μεταξύ τους, διατηρώντας έτσι
περίπλοκες «κοινωνικές σχέσεις».

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και από το Ινστιτούτο
Τροπικών Ερευνών του Παναμά διαπίστωσαν (όπως αναφέρεται σε σχετικό
αφιέρωμα της Επιθεώρησης «New Scientist») ότι τα ψάρια έχουν
καταπληκτική ικανότητα να θυμούνται τον χώρο. Χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια, φτιάχνουν «γνωστικούς χάρτες» που τα βοηθούν να
προσανατολίζονται, να... κόβουν δρόμο και να μη χάνονται ποτέ!

Σύμφωνα με μελέτες του Τμήματος Εξελικτικής Ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, κάποια ανώτερα θηλαστικά - με πρωτοστάτες
τους πιθήκους και τους χιμπαντζήδες - έχουν την ικανότητα να υπολογίζουν
το πώς οι πράξεις τους θα επηρεάσουν τα άλλα μέλη της «παρέας». Μπορούν
έτσι να προσαρμόζουν τις ενέργειές τους και προς το... συμφέρον τους, αλλά
και με στόχο τη διατήρηση των καλών σχέσεων με τους άλλους.



H ικανότητα χρήσης εργαλείων από τα ανώτερα θηλαστικά είναι κάτι
που ο άνθρωπος έχει πια... αποδεχθεί. Αλλά οι επιστήμονες εκτιμούν πως
χρειάζεται ακόμη χρόνος για να δεχθεί η ανθρωπότητα ότι και τα πουλιά
μπορούν να το κάνουν! Οι κουρούνες της Νέας Καληδονίας απέδειξαν ότι
μπορούν να κατασκευάσουν εργαλεία για να πιάσουν την τροφή τους.
Μακρόχρονες μελέτες για τα μαυροπούλια έδειξαν ότι ανάλογα με τις
συνθήκες επιλέγουν αν θα ψάξουν τροφή στο έδαφος ή θα... ρισκάρουν
κυνηγώντας έντομα στον αέρα.

Τα πρόβατα μπορούν να αναγνωρίζουν όχι μόνο τα άλλα πρόβατα αλλά
και τους ανθρώπους! Τα διαφορετικά πρόσωπα μπορούν να τα θυμούνται για
τουλάχιστον δύο χρόνια. Μάλιστα, σε τεστ του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ
διαπιστώθηκε ότι μπορούν να ξεχωρίζουν δύο πρόσωπα ακόμη κι αν αυτά
είναι διαφορετικά μόνο κατά 5%! Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούν τα ίδια
κομμάτια του εγκεφάλου με τον άνθρωπο.

Έχουν δε την ικανότητα να εκφράζουν την προτίμησή τους για κάποια
πρόσωπα. Σε τεστ στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ διαπιστώθηκε ότι τα
θηλυκά πρόβατα αντιδρούσαν στη θέα μεγαλύτερων αρσενικών (οι
επιστήμονες διαπίστωσαν ενεργοποίηση των νευροδιαβιβαστών ντοπαμίνης,
στο μέρος του εγκεφάλου που ελέγχει το αίσθημα ευχαρίστησης).

Οι  σκύλοι και γάτες ξέρουν να μας «μιλούν», και να μας ακούν.  Ζουν
παρέα με τον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και οι επιστήμονες έχουν
πια βάσιμες ενδείξεις ότι μπορεί να έχουν μάθει τον τρόπο να μας μιλούν! Ο
τρόπος με τον οποίο γαβγίζουν τα σκυλιά υποδηλώνει και το τι θέλουν να
πουν.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως κάθε σκυλί γαβγίζει ανάλογα με το τι
αισθάνεται. Και ο άνθρωπος μπορεί να ξεχωρίσει τα συναισθήματα
ακούγοντας τους διαφορετικούς ήχους γαβγίσματος, ακόμη κι αν δεν
πρόκειται για τον δικό του σκύλο!

Κάτι ανάλογο ισχύει και με το νιαούρισμα της γάτας. Μόνο που το
νιαούρισμα δεν έχει την ίδια ένταση και διάρκεια με το γάβγισμα. Έτσι, ο
άνθρωπος μπορεί να καταλαβαίνει τη... γλώσσα της δικής του γάτας.

Θα δούμε πολλές περιπτώσεις παρακάτω:

Η «λίθινη εποχή» του χιμπαντζή
Tη δική του «Eποχή του Λίθου» φαίνεται να είχε ο χιμπαντζής πριν από

4.300 χρόνια, όπως αποκαλύπτουν ευρήματα στη Δυτική Aφρική. O
στενότερος συγγενής του ανθρώπινου είδους χρησιμοποιούσε από τότε λίθινα
«σφυριά» για να σπάει καρπούς και πέρασε την τεχνογνωσία του από γενιά σε
γενιά εδώ και χιλιετίες.



O Tζούλιο Mερσέιντερ και η ερευνητική του ομάδα ανακάλυψαν, στην
περιοχή Nούλο της Aκτής Eλεφαντοστού, τον μοναδικό γνωστό οικισμό
χιμπαντζήδων, το αρχαιότερο δείγμα λίθινων εργαλείων από χιμπαντζήδες.
Πριν από την πρόσφατη ανακάλυψη άλλη μία φορά είχαν εντοπιστεί ευρήματα
του είδους στην ίδια περιοχή και με ηλικία μόλις 100 ετών.

Tα εργαλεία έφεραν πάνω τους υπολείμματα αμύλου και πιθανότατα είχαν
χρησιμοποιηθεί για να σπάνε οι χιμπαντζήδες το κέλυφος καρπών.

Tο γεγονός ότι μόνο οι χιμπαντζήδες τρώνε αυτούς τους καρπούς οδηγεί
με βεβαιότητα τους επιστήμονες στο να αποκλείσουν ενδεχόμενη κατασκευή
και χρήση των λίθινων εργαλείων από το ανθρώπινο είδος. Eπιπλέον το
μέγεθός τους είναι υπερβολικά μεγάλο για ανθρώπινα χέρια.

Mόνο οι χιμπαντζήδες της Δυτικής Aφρικής έχουν αναπτύξει τη
δεξιότητα να σπάνε το κέλυφος καρπών με τη χρήση λίθινων εργαλείων.

H «λίθινη τεχνολογία» φαίνεται να πέρασε στους πιθήκους από γενιά σε
γενιά, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο το κατά πόσο μιμήθηκαν την ανθρώπινη
δραστηριότητα ή αν και τα δύο είδη την κληρονόμησαν από κοινό πρόγονο.

Oύτε το ενδεχόμενο οι χιμπαντζήδες και οι άνθρωποι να ανέπτυξαν
ανεξάρτητα τη λίθινη τεχνολογία μπορεί να αποκλειστεί, όπως αναφέρεται
στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Με δική τους γλώσσα μιλούν και οι πίθηκοι
Όλα τα ζώα έχουν γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ τους, ακουστική, νοηματική,

οσφρητική  ή τηλεπαθητική.
Σε ότι αφορά στους στους πιθήκους,  οι πίθηκοι έχουν την ικανότητα να

ταιριάζουν διαφορετικούς ήχους - λέξεις και να επικοινωνούν μεταξύ τους, όπως
και ο άνθρωπος. Οπως αναφέρουν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σεντ
Αντριους, ένα είδος πιθήκων που ζει στο εθνικό πάρκο Γκασάκα Γκουμτι της
Νιγηρίας χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους καλέσματος για να
προειδοποιήσει τα μέλη της αγέλης, ώστε να τραπούν σε φυγή και να γλιτώσουν
από τους φυσικούς εχθρούς τους. Ομως, μια συγκεκριμένη αλληλουχία
καλεσμάτων είχε διαφορετικό νόημα από μία άλλη. Οι επιστήμονες αναγνώρισαν
δύο τύπους καλέσματος - τα «πιού και τα χακ» όπως ήταν ακουστικά αντιληπτά.
Διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι μια σειρά από «πιού» προειδοποιούσε τα ζώα της
αγέλης ότι κυκλοφορούσε στην περιοχή μια λεοπάρδαλη, ενώ μερικές ξαφνικές
εξάρσεις από κραυγές «χακ» υποδείκνυαν την ύπαρξη ενός απειλητικού αετού.

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι μια «πρόταση» που αποτελείται από αρκετές
κραυγές «πιού» που ακολουθούνται από μερικά «χακ» αποτελεί κάλεσμα στην α-
γέλη να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Εκφράζουν νοήματα

Η δρ Κέιτ Αρνολντ, η οποία ειδικεύεται στην ψυχολογία  των   πρωτευόντων
ανακάλυψε τι ακριβώς συμβαίνει με την επικοινωνία των ζώων,
μαγνητοφωνώντας και αναμεταδίδοντας διαφορετικές εκδοχές αυτών των καλε-
σμάτων και παρατηρώντας τον τρόπο συμπεριφοράς τους. Ετσι διαπίστωσε  ότι τα
ζώα μπορούσαν να κωδικοποιήσουν τις νέες πληροφορίες συνδέοντας   δύο ήδη
υπάρχοντα καλέσματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέου απολύτου



διαφορετικού ήχου. «Τα νέα καλέσματα δεν παρήχθησαν τυχαία, ενώ διαπιστώθη-
κε η ύπαρξη διαφορετικών προτύπων καλεσμάτων»

Η αλληλουχία «πιου - χακ» θα μπορούσε να σημαίνει κάτι σαν «πάμε να
φύγουμε». Τα μεμονωμένα «πιου» έχουν πολλαπλές χρήσεις, ενώ τα «χακ» είναι
είναι κάτι σαν κώδωνας συναγερμού. «Είναι η πρώτη ένδειξη που έχουμε ότι
τελικώς οι φωνές των ζώων συνδυάζονται ώστε να δημιουργούν προτάσεις με
νόημα».

«Το σημαντικό συμπέρασμα έγκειται στο ότι τα πρωτεύοντα μπορούν να
αγνοήσουν τη γνωστή σχέση ανάμεσα σε ένα μεμονωμένο κάλεσμα και ενός συ-
γκεκριμένου νοήματος που μπορεί να έχει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες». Η
έρευνα διήρκεσε τρία χρόνια και δημοσιεύθηκε  19/5/2006 στο επιστημονικό
περιοδικό NATURE.

Όμως και μεις θάχουμε παρατηρήσει ότι αλλιώς «μιλούν» οι γάτες όταν
πινούν, και αλλιώς όταν φωνάζουν τα μικρά τους.  Το ίδιο και οι σκύλοι.

ΟΙ  ΧΙΜΠΑΤΖΗΔΕΣ   ΕΙΝΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Συνηθίζεται να τους αντιμετωπίζουμε ως μακρινούς συγγενείς μας - από

αυτούς μάλιστα που θα θέλαμε να... Ξεχάσουμε. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
επιστημονικά δεδομένα, που παρουσίασαν τέλη Ιανουαρίου 2006  Αμερικανοί
ερευνητές, οι χιμπαντζήδες λίγο απέχουν από το να θεωρηθούν μέλος της
ανθρώπινης «οικογένειας». Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι ειδικοί,
τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν ότι οι συμπαθείς πίθηκοι πιθανότατα βρίσκονται
εγγύτερα από γενετικής απόψεως στους ανθρώπους παρά στους δικούς τους
στενούς συγγενείς, δηλαδή τους υπόλοιπους πιθήκους.

Γενετικές αναλύσεις που διενήργησαν επιστήμονες από το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Τζόρτζια στην Ατλάντα των ΗΠΑ σε ανθρώπους, χιμπαντζήδες και
πιθήκους, αποκάλυψαν μια ιδιαίτερης σημασίας ομοιότητα, η οποία συνίσταται
στον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι και χιμπαντζήδες εξελίσσονται. «Πρόκειται για
ένα εύρημα που ενισχύει σημαντικά την υπόθεση ότι άνθρωποι και χιμπαντζήδες
ανήκουν σε ένα γένος», ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής κ. Σουγίν
Γι. Η συγγένεια του ανθρώπου με τους χιμπαντζήδες έχει απασχολήσει
επανειλημμένως την επιστημονική κοινότητα. Η ομοιότητα που παρουσιάζουν τα
δύο είδη είναι καταγεγραμμένη και επισήμως, αφού άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι
ο γενετικός   κώδικας ανθρώπων και χιμπαντζήδων μοιάζει κατά 96%.

Το νέο που κομίζει η μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ατλάντα
έγκειται στον διαφορετικό ρυθμό μετάλλαξης  που σημειώνεται στο DΝΑ
ανθρώπων και χιμπαντζήδων σε σύγκριση με εκείνον που καταγράφεται σε άλλα
είδη πιθήκων, όπως π.χ. σε γορίλες και ουραγκοτάγκους. Ο ρυθμός μεταλλάξεων
στο DΝΑ θεωρείται από τους ειδικούς ως μονάδα μέτρησης της ταχύτητας εξέλιξης
των ειδών και στην προκειμένη περίπτωση η μελέτη έδειξε ότι άνθρωποι και
χιμπαντζήδες έχουν κοινό, πιο αργό ρυθμό μετάλλαξης σε σχέση με τα άλλα είδη
που μελετήθηκαν.

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, σε έντυπο επιστημών όπου δημοσιεύτηκαν τα
αποτελέσματα της μελέτης, τα ευρήματα ενδεχομένως πρέπει να οδηγήσουν σε εκ
νέου ταξινόμηση των συγκεκριμένων ζώων, έτσι ώστε να καταστούν και αυτά...
μέλη της ανθρώπινης οικογένειας. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές «εισηγούνται» για
την ονοματοδοσία των χιμπαντζήδων, προτείνοντας να μη φέρουν τον τίτλο του
είδους «Pan», αλλά να λαμβάνουν ως πρώτο συνθετικό του ονόματός τους τον
τίτλο «Homo».

Και οι πίθηκοι έχουν... αστυνομία

User
Typewritten text
Οι γάτες   αλλιώς  νιαουρίζουν  όταν πεινάνε   και    αλλιώς   όταν καλούν  τα γατιά τους   να τα βυζά;ξουν.



Η ανθρώπινη κοινωνία θα μεταβαλλόταν αμέσως σε άναρχο ασκέρι αν δεν
υπήρχε κάποιο είδος αστυνόμευσης, όχι απαραιτήτως για να επιβάλλει τους
νόμους, κάποιο είδος εποπτείας ώστε αυτοί να τηρούνται. Πρόσφατα, Αμερικανοί
ερευνητές διαπίστωσαν ότι και οι κοινωνίες των πιθήκων «θέλουν την... αστυνομία
τους». Οπως παρατηρήθηκε, οι μακάκοι όταν αφεθούν χωρίς αστυνόμευση -την
οποία αναλαμβάνουν τα κυρίαρχα αρσενικά- προκαλούν κοινωνικό χάος.

Οι επιστήμονες ήδη, γνώριζαν ότι στις ομάδες των μακάκων τα πιο δυνατά
αρσενικά που βρίσκονται σε υψηλές ιεραρχικά θέσεις διατηρούν την τάξη μέσα
στην κοινωνική ομάδα με ένα είδος  αστυνόμευσης. Καθώς τα δυνατά αρσενικά
«περιπολούν» μέσα στην ομάδα, συχνά τα νεαρότερα και λιγότερο ισχυρά
«δείχνουν δόντια» χωρίς ωστόσο να προχωρούν σε άλλες, οξύτερες μορφές
αντιπαράθεσης με την.. αστυνομία γεγονός που αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνονται
ότι το κυρίαρχο αρσενικό έχει τον έλεγχο. Μάλιστα, οι «αστυνόμοι μακάκοι»
συχνά επεμβαίνουν για να λύσουν τις συγκρούσεις των νεαρών μελών της ομάδας,
που σπάνια ξεπερνούν το στάδιο του μαλλιοτραβήγματος.

Η Τζέσικα Φλακ, του Ινστιτούτου της Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό, αναφέρει σε
άρθρο της στο περιοδικό NATURE, αποφάσισε να βρει τι συμβαίνει όταν δεν
αστυνομεύεται η ομάδα. Ετσι, με τους συναδέλφους της απομάκρυνε τα τρία από
τα τέσσερα κυρίαρχα αρσενικά που αστυνόμευαν ομάδα 84 μακάκων οι οποίοι ζουν
σε πάρκο  κοντά στην Λόρενσβιλ της Τζόρτζια. Μόλις η αστυνομία εξαφανίστηκε, η
συνοχή της ομάδας άρχισε να διαλύεται. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι αμέσως
άρχισαν να δημιουργούνται κλίκες, ενώ ο κοινωνικός ιστός διερράγη. Ταυτόχρονα,
έπαψαν οι ομαδικές ενασχολήσεις όπως το παιχνίδι, το χτένισμα, το ξεψείρισμα, η
φροντίδα του ενός ζώου από το άλλο. Τέλος, να κάνουν παρέα. Ταυτόχρονα
αυξήθηκαν τα βίαια επεισόδια καθώς δεν υπήρχε κανείς να επιβάλλει την…..τάξη.
«Στην ομάδα των πιθήκων που χρησιμοποιήσαμε, μερικά ζώα θεωρούνταν
δυσανάλογα ισχυρά. Αυτά ακριβώς -πίστευαν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας- θα
μπορούσαν να ασκήσουν επιτυχώς βία.

Η διαπίστωση αποτελεί μια σημαντική απόδειξη της σχέσης που συνδέει τις
δομές εξουσίας και κοινωνικού ιστού. Ο Φρανς ντε Βάαλ, μελετητής της
συμπεριφοράς των πρωτευόντων, σημειώνει «Πιστεύουμε ότι η εξουσία συνδέεται
με τα προνόμια αλλά τόσο στην ανθρώπινη κοινωνία όσο και σε αυτή των ζώων
αποδεικνύεται ότι υπάρχει και δημιουργική συμβολή της. Τουλάχιστον έτσι θα
έπρεπε να είναι. Η παρουσία της ισχύος αποκλιμακώνει τις εντάσεις και ειρηνεύει
την κατάσταση. Τα δυνατά αρσενικά συμβάλλουν στη διατήρηση μιας κοινωνίας
συνεργασίας».

Οι χιμπατζήδες ''κάνουν σχέδια'' για το μέλλον

Ο Σαντίνο, ένας χιμπατζής που ζει σε ζωολογικό κήπο της Σουηδίας έχει συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον των επιστημόνων. Ο λόγος; τις ώρες που ο Κήπος είναι κλειστός για το κοινό, μαζεύει
πέτρες και υλικά από τσιμέντο, ετοιμάζει με αυτά «όπλα» που τα πετάει στους επισκέπτες που
τον ενοχλούν.

Η πράξη του αυτή, είναι η ισχυρότερη απόδειξη ότι οι άνθρωποι δεν είναι τα μόνα όντα που
μπορούν να κάνουν σχέδια για το μέλλον.

Οι ειδικοί παρατήρησαν ακόμα ότι ο Σαντίνο, ενώ ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος όταν έριχνε τις
πέτρες, ήταν πολύ ήρεμος την ώρα που τις μάζευε. Αυτό αποκαλύπτει ότι δεν δρούσε εν θερμώ,
σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Current Biology.

Ο ξεχωριστός χιμπατζής γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο του Μονάχου το 1978 και μεταφέρθηκε
στη Σουηδία όταν ήταν 5 ετών.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτός που ενδιαφέρεται για το μέλλον. Πολλά ζώα κάνουν κάτι ανάλογο:
== Ο σκύλος κρύβει το κόκαλο για να το έχει άλλη ώρα.
== Το χελιδόνι χτίζει τη φωλιά του για να την έχει και στο μέλλον (10-3-09 13.00)



Παίρνουν κρέας, δίνουν... σεξ!
Σεξ ως αντάλλαγμα για... κρέας προσφέρουν οι θηλυκοί χιμπαντζήδες στα αρσενικά.

Με αυτόν τον τρόπο τα θηλυκά εξασφαλίζουν μια διατροφή πλούσια σε πρωτεϊνες, αφού,
σύμφωνα με τα ευρήματα Γερμανών επιστημόνων, αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των
χιμπαντζήδων είναι μακροχρόνιες.

Η ερευνητική ομάδα της Κριστίνα Γκόμες, του Ινστιτούτου Εξελικτικής
Ανθρωπολογίας Max Planck στη Λειψία της Γερμανίας, διαπίστωσε ότι οι αρσενικοί
χιμπαντζήδες που μοιράζονται τα τρόπαια του κυνηγιού τους, ζευγαρώνουν δύο φορές
συχνότερα σε σύγκριση με τους... εγωιστές συναδέλφους τους.

Ετσι οι γενναιόδωροι χιμπαντζήδες έχουν και περισσότερες πιθανότητες να
αποκτήσουν απογόνους! Η ανταλλαγή κρέατος με σεξ είναι μάλιστα μακροχρόνια, έτσι τα
αρσενικά μοιράζονται την υψηλή σε πρωτεϊνες τροφή ακόμη και όταν τα θηλυκά δεν
βρίσκονται στις γόνιμες ημέρες τους, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή.

Οι Γερμανοί επιστήμονες, οι οποίοι δημοσιεύουν τα ευρήματά τους στην επιθεώρηση
PloS One, μελέτησαν τη συμπεριφορά των χιμπαντζήδων σε εθνικό πάρκο της Ακτής
Ελεφαντοστού στην Αφρική. «Τα αρσενικά που μοιράζονται το κρέας με τα θηλυκά
διπλασίασαν τις επιτυχίες τους στο ζευγάρωμα, ενώ τα θηλυκά, τα οποία δυσκολεύονταν
να αποκτήσουν κρέας μόνα τους, αύξησαν τη θερμιδική τους πρόσληψη χωρίς το
ενεργειακό κόστος και τον δυνητικό κίνδυνο τραυματισμού που συνδέονται με το
κυνήγι».

Παρόλο που η θεωρία «κρέας για σεξ» έχει προταθεί επανειλημμένα στο παρελθόν,
είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται επιστημονικά.

Νέα συμπεράσματα

Οι παλιότερες έρευνες δεν οδηγήθηκαν σε κανένα συμπέρασμα, καθώς λανθασμένα
εστίαζαν σε άμεσες συναλλαγές, δηλαδή στη συνουσία αμέσως μετά την προσφορά
κρέατος. Ομως η ομάδα της Κριστίνα Γκόμες κατάφερε να αποδείξει τη θεωρία
εξετάζοντας το φαινόμενο σε μακροχρόνιο ορίζοντα. «Μελετήσαμε τους χιμπαντζήδες
όταν δεν είχαν σεξουαλικές ορμές», δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας. «Τα αρσενικά
ακόμη και τότε μοιράζονται την τροφή - μπορεί να προσφέρουν κρέας στα θηλυκά τη μία
μέρα και να ζευγαρώνουν μαζί τους μία ή δύο ημέρες αργότερα».

«Τα ευρήματά μας έρχονται να προστεθούν στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι
χιμπαντζήδες σκέφτονται για το παρελθόν και το μέλλον και αυτές οι σκέψεις επηρεάζουν
τη συμπεριφορά τους στο παρόν», εκτίμησε ο Κρίστοφ Μπόες, μέλος της ερευνητικής
ομάδας.

Η δρ Γκόμες πιστεύει μάλιστα ότι τα ευρήματά της θα μπορούσαν να προσφέρουν
χρήσιμα στοιχεία και για τη μελέτη της ανθρώπινης εξέλιξης σε ό,τι αφορά τη σχέση
ανάμεσα στο «ταλέντο στο κυνήγι και στην αναπαραγωγική επιτυχία».

ΕΡΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ

eri@pegasus.gr

Η νοημοσύνη των ζώων.

Ρώτησε τα ζώα και θα σε διδάξουν, και τα πτηνά του ουρανού, και θα σου
μιλήσουν ή μίλησε στη γη, και θα σε διδάξει, και τα ψάρια της θάλασσας θα σου
εξηγήσουν.



Τα διάφορα  ζώα  γνωρίζουν   πράγματα  που δεν γνωρίζει ο άνθρωπος. Αυτά  που
τα φορούν .

Οι  Χιμπατζήνες π.χ. ξέρουν ότι το κρέας έχει πρωτεϊνες. Και   κάνουν
περισσότερο σεξ με τους χιμπατζήδες που τους κουβαλάνε κρέας.

Η γάτα  ξέρει ότι το φίδι έχει δηλητήριο  και δεν τρώει το κεφάλι του.
Τα φυτοφάγα  ζώα ξέρουν ποια  χόρτα δεν πρέπει να φάνε.
Μια  αλεπού ξέρει ποιο βότανο γιατρεύει τις πληγές.
Το αρσενικό καγκουρό  δοκιμάζει τα ούρα της  θηλυκιάς  για να καταλάβει πότι

είναι η ώρα για ζευγάρωμα. Περιέχουν ειδικές ορμόνες.
Οι πίθηκοι παρατηρώντας τα οπίσθια μιας θηλυκής αντιλαμβάνονται αν είναι

ερεθισμένη και έτοιμη για ζευγάρωμα..
Οι πίθηκοι παρατηρώντας τα προσόντα των αρχηγών της ομάδας, καταλαβαίνουν

αν μπορούν να σταθούν απέναντι στον ανταγωνιστή τους.
Οι πίθηκοι έχουν αστυνομία.
Τα αρσενικά κροκοδειλάκια  χρησιμοποιούν μια σειρά από διαφορετικές κινήσεις

σήματα τόσο για να ελκύσουν το ταίρι τους όσο και για να απωθήσουν τυχόν
αντίζηλους.

Η ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΜΙΑΣ ΣΚΥΛΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Όταν θέλουμε να υποτιμήσουμε κάποιον για τη νοητική του κατάσταση, τον αποκαλούμε
«ζώο». Κι όμως, όλα σχεδόν τα ζώα, με την πάροδο του χρόνου, μας έχουν αποδείξει ότι
δεν είναι καθόλου…… «ζώα»! Μας έχουν αποδείξει ότι σκέπτονται, κάνουν εκτίμηση μιας
κατάστασης, σχεδιάζουν δημιουργούν, είναι πολύ περισσότερο έξυπνα απ ότι πιστεύαμε
μέχρι πρότινος - δείτε και πιο κάτω.

Πρόσφατο χειροπιαστό παράδειγμα, μια σκυλίτσα η «Φαίδρα» γαλλικής προέλευσης.
Εφτασε… σε ηλικία γάμου….παντρεύτηκε… και γέννησε δέκα κουταβάκια. Πριν γεννήσει είχε
ήδη εντοπίσει που θα τα τοποθετούσε, ώστε κανένας άνθρωπος να μην το ξέρει, μήπως και
της τα πειράξει.

Σαν ήρθε η ώρα της, χάθηκε για δυο μέρες, κι όλοι κατάλαβαν πως είχε γεννήσει.
Αλλά που; Μετά τις δυο μέρες την είδαν να έρχεται από την πλευρά ενός σπιτιού όπου
πήγαινε συχνά. Εψαξαν προς τα εκεί, αλλά δεν ανακάλυψαν τίποτα. Τους παραπλανούσε!

Αποφάσισαν, λοιπόν, να την παρακολουθήσουν, και να δουν προς τα πού θα πάει.

Μια στιγμή ξεκίνησε για τα παιδιά της. Κάποιος την ακολούθησε, αλλά η σκυλίτσα τον
πήρε χαμπάρι, και σταμάτησε να προχωράει. Δεν ήθελε να δει που θα πάει. Ο άνθρωπος
έκανε πίσω, κι όταν το σκυλί βεβαιώθηκε ότι δεν το βλέπει κανείς, χάθηκε με ταχύτητα



προς τη φωλιά των παιδιών του. Ετσι η πρώτη παρακολούθηση απέτυχε. Αυτό έγινε αρκετές
φορές, ώσπου, ίσως γιατί και το σκυλί απόκτησε εμπιστοσύνη διαισθανόμενο τις προθέσεις
των ανθρώπων, τους άφησε να δουν που είναι η φωλιά τους. Και τη βρήκαν στην κουφάλα
μιας μεγάλης ελιάς που μόνο αυτή - κι ο φακός μας- χωρούσαν να μπουν! (20-5-09
14.00)

ΖΩΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Oι αποδημητικές χήνες πετάνε σε σχηματισμό V, διότι όταν η κάθε χήνα
κτυπά τα φτερά της, δημιουργεί ένα ανοδικό ρεύμα για τη χήνα που ακολουθεί.
Στο σχηματισμό V, όλο το σμήνος προσθέτει τουλάχιστον 71% περισσότερη
πτητική εμβέλεια από το αν πετούσαν το καθένα από μόνο του.

Αν μια αγριόχηνα ξεφύγει από τον σχηματισμό, ξαφνικά αισθάνεται τη
δυσκολία και την αντίσταση στην προσπάθεια να πετάξει μόνη της...και πολύ
γρήγορα επιστρέφει στο σχηματισμό μαζί με τις άλλες.

Όταν μια αγριόχηνα κουραστεί, πάει στο πίσω μέρος του σχηματισμού και
μια άλλη αγριόχηνα παίρνει τη μπροστινή θέση.

Οι αγριόχηνες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του σχηματισμού φωνάζουν
για να ενθαρρύνουν εκείνες που βρίσκονται μπροστά ώστε να αυξήσουν την
ταχύτητα τους. Είναι σημαντικό οι "φωνές απ' τα πίσω" να είναι ενθαρρυντικές.
Διαφορετικά είναι απλά φωνές και τίποτα άλλο.

Όταν μια αγριόχηνα αρρωστήσει ή τραυματιστεί, δύο άλλες αγριόχηνες
αφήνουν τον σχηματισμό και την ακολουθούν προς τα κάτω για την βοηθήσουν και
να την προστατέψουν.

Παραμένουν με το άρρωστο μέλος του σμήνους μέχρι να μπορέσει να
πετάξει ξανά ή να πεθάνει.

Oι ελέφαντες έχουν επίγνωση του εαυτού τους

Oι ελέφαντες ανήκουν πλέον επίσημα στην ελίτ των θηλαστικών - όπως οι
άνθρωποι, οι χιμπατζήδες και τα δελφίνια - που μπορούν να αναγνωρίσουν
την αντανάκλασή τους κοιτάζοντας τον καθρέφτη, γεγονός που αποδεικνύει
ότι έχουν επίγνωση του εαυτού τους.

H διαπίστωση των Aμερικανών ερευνητών προκύπτει από τη μελέτη της
συμπεριφοράς ασιατικών παχύδερμων από το Zωολογικό Kήπο Mπρονξ στη
Nέα Yόρκη, τα οποία είχαν τοποθετηθεί επί ώρες μπροστά από έναν
καθρέπτη δυόμισι μέτρων.

Oπως εξηγεί ο Tζόσουα Πλότνικ, από το Eρευνητικό Kέντρο
Πρωτευόντων Θηλαστικών, σε άρθρο του, που δημοσιεύεται στην Eθνική
Aκαδημία Eπιστημών, οι ελέφαντες είναι γνωστοί για την αλτρουιστική τους
συμπεριφορά και τον τεράστιο σε μέγεθος εγκέφαλό τους.

«H μελέτη αυτή αποδεικνύει ότι τα παχύδερμα έχουν υψηλό δείκτη
ευφυϊας και σύνθετη κοινωνική ζωή», επισημαίνει ο Aμερικανός επιστήμονας,
τονίζοντας ακόμα πως, αν και οι ελέφαντες δεν εμφανίζουν σημαντικές



ομοιότητες με τους ανθρώπους όπως ο πίθηκος, εν τούτοις, αναπτύσσουν
παρόμοιες κοινωνικές και μαθησιακές ικανότητες.

Τα ψάρια είναι έξυπνα , έχουν ξεχωριστή  προσωπικότητα

« Καλά,  αυτός είναι ψάρι!». Είναι μια πολύ συνηθισμένη  έκφραση,
θέλοντας να πεις ότι κάποιος είναι ανόητος.

Και όμως, τα ψάρια  δεν είναι τόσο χαζά όσο τα θεωρού ε, είναι μάλλον
παρεξηγημένα.

Οι επιστήμονες  ανακάλυψαν  ότι είναι  πολύ έξυπνα, πως μαθαίνουν
εύκολα, με προσωπικότητα ξεχωριστή, που εξελίσσεται ανάλογα  με τις
πληροφορίες που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους.
Η άποψη μάλιστα, ότι η  μνήμη των ψαριών, είναι  πολύ περιορισμένη, είναι

μύθος, αφού έρευνες   σε ψάρια    έδειξαν ότι θυμούνται   τι τους έχει συμβεί
στο παρελθόν  και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους  ανάλογα με τις
εμπειρίες τους.

Η μελέτη διενεργήθηκε  από τη Λεν Σέντον του Πανεπιστημίου  του
Λίβερπουλ  σε πέστροφες και βρήκε ότι η  κάθε πέστροφα έχει διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Άλλες είναι ντροπαλές και παθητικές  και άλλες τολμηρές
και άφοβες.

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ
Ο άνθρωπος έχει τον «τύπο» του μηχανήματος που προβλέπει τους σεισμούς,

αλλά πρέπει πρώτα να τον καταλάβει για να μπορέσει να τον κατασκευάσει.
Είναι τα διαφορά ζώα, η συμπεριφορά των οποίων αλλάζει πριν από το σεισμό,

γιατί φαίνεται «πιάνουν» κάποια ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
Άλογα συνήθως ήρεμα αρχίζουν να χλιμιντρίζουν και να τρέχουν. Σκύλοι

αλυχτούν και τα ψάρια πηδούν έξω από το νερό. Ζώα που δεν εμφανίζονται όπως
ποντίκια και φίδια ξεπηδούν από τις φωλιές τους κατά δεκάδες. Την ίδια ώρα τα νερά
που είναι καθαρά θολώνουν. Το επίπεδο του νερού των πηγαδιών ανεβαίνει και
αυξάνεται η θερμοκρασία του.

**** Δυο μέρες πριν από το σεισμό της Καλαμάτας δημιουργήθηκε στις ακτές
της κυματισμός ύφους 50 εκατοστών, αλλά μόνο σε απόσταση έξι μέτρων από την
ακτή. Τα νερά μετά τα έξι μέτρα ήταν ήσυχα. Αυτό ήταν ένα πρόδρομο φαινόμενο, ένα
από τα 400 που έχουν καταγραφεί.

Οι σεισμολόγοι και άλλοι σχετικοί επιστήμονες γνωρίζουν ότι ατό χώρο που
επίκειται σεισμός αλλάζουν, 1) Το βαρυτομετρικό πεδίο ( η βαρύτητα) 2) το
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και 3) πιεζοηλεκτρικά ή λουρικά ρεύματα.

Στα πιεζοηλεκτρικά ρεύματα στηρίχθηκε το ΒΑΝ. Επισημαίνει τα
προειδοποιητικά ηλεκτρικά σήματα, καταγράφει και μεταφέρει τις μεταβολές του
ηλεκτρικού πεδίου της Γης.

Βασίζεται στη θεωρία ότι, όταν σώμα δέχεται συνεχώς αυξανόμενη πίεση λίγο
πριν σπάσει στέλνει ηλεκτρικό ρεύμα, το πιεζοδιεγειρόμενο.

Τέτοια ρεύματα δημιουργούν οι πιέσεις των διαφόρων τεκτονικών πλακών.
Όμως για πλήρη πρόβλεψη χρειάζεται μέτρηση και των άλλων πεδίων -
Βαρυτομετρικού, και ηλεκτρομαγνητικού.



Το τελευταίο, όμως, αλλάζει πολλές φορές, όχι από τις πιέσεις των τεκτονικών
πλακών, αλλά λόγω της αλλαγής δραστηριότητας των Ηλιακών κηλίδων. Γι' αυτό η
πρόβλεψη των σεισμών είναι δυσχερής ακόμη.

Πέρα από αυτά οι Σοβιετικοί επιστήμονες διαπίστωσαν πρόσφατα ότι η δράση
των ηφαιστείων έχει άμεση σχέση με τη σεισμική δραστηριότητα της γύρω περιοχής.

Σύμφωνα με τον Σοβιετικό επιστήμονα Σομπόλιεφ, υπεύθυνο του τμήματος
γεωφυσικής που έκανε τις σχετικές έρευνες, η πιθανότητα ηφαιστειακής έκρηξης
μετά από ένα σεισμό είναι σημαντικά αυξημένη. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι
Σοβιετικοί πιστεύουν πως υπάρχει κάποια σχέση των σεισμών με τις έντονες
κλιματικές αλλαγές, τις ισχυρές ατμοσφαιρικές ανωμαλίες. Κι ότι ακόμη συμβάλουν
η αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία, η υψηλή θερμοκρασία του περιβάλλοντος και
άνεμοι μεγάλων ταχυτήτων. Πιστεύουν δε ότι οι ατμοσφαιρικές αυτές ανωμαλίες
οφείλονται στη θερμική και ηλεκτρική δραστηριότητα που προηγείται του σεισμού.

Ξένοι μετεωρολόγοι δέχονται σήμερα ότι οι κλιματολογικές συνθήκες της γης,
εξαρτώνται από τη δραστηριότητα του διαστήματος. Και πιο συγκεκριμένα από την
ποσότητα της διαστημικής σκόνης που φθάνει στον ήλιο και επηρεάζει την
δραστηριότητα του, που είναι τελικά εκείνη που διαμορφώνει τις κλιματολογικές
συνθήκες στη γη.

Οι Ιάπωνες έχουν παρατηρήσει ότι δυο εβδομάδες πριν εκδηλωθεί ο σεισμός
παρουσιάζεται ανωμαλία στις κινήσεις του φλοιού της γης.

Στις προσπάθειες των επιστημόνων σε όλες τις χώρες, για πρόβλεψη των
σεισμών, λαμβάνονται υπ' όψιν και τα στατιστικά στοιχεία κάθε περιοχής.

Ωστόσο η αιτία πρόκλησης των σεισμών βρίσκεται ατό Σύμπαν.
Οι έλξεις, ο ηλεκτρομαγνητισμός, γενικά οι παλμοί του Σύμπαντος του

Γαλαξία, του Ηλιου, του πλανήτη και της Σελήνης προκαλούν πιέσεις.
Στη Γη αυτές οι έλξεις και οι πιέσεις, μαζί με τι φυγόκεντρο δύναμη, ήταν η αιτία

που οδήγησε στο άνοιγμα τις Παγγαίας σε Ηπείρους, κάτι που συνεχίζεται ακόμη με
τη μετακίνηση των τεκτονικών πλακών που θα διαμορφώσουν αλλιώτικα την ξηρά
της Γης.

Όπως είναι γνωστό, οι Ηπειροι μετακινούνται, τα διάφορα σημεία ξηράς της Γης
αλλού υψώνονται, αλλού βουλιάζουν, αλλού απομακρύνονται και αλλού πλησιάζουν.

Με τον πρόσφατο σεισμό της Ινδονησίας (26-12-04) Η Σουμάτρα ήρθε 10 μέτρα
πιο κοντά στην Ινδία.

Επειδή τα ουράνια σώματα, έχουν επαναλήψεις στις κινήσεις τους,
επαναλαμβάνονται και οι έλξεις—πιέσεις που ασκούν . Οι κινήσεις τους έχουν γνωστή
περιοδικότητα, και κατά συνέπεια και οι δυνάμεις που ασκούν, όμως κάθε φορά
γίνεται διαφορετικός συνδυασμός γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να έχει ορισμένα χρονικά
διαστήματα. Εν τούτοις κάθε τόπος παρουσιάζει σεισμικές δραστηριότητες σε κάποια
ορισμένα χρονικά διαστήματα κάθε 10, 20 χρόνια κ. λ. π. Αλλά αυτό στη σεισμολογία
το λέμε στατιστικά στοιχεία. Η ΝΑΣΑ με δορυφόρους - παρατηρητές και με χρήσεις
ακτίνων λέϊζερ, παρακολουθεί από το 1986 τις μετακινήσεις των τεκτονικών
πλακών – και των ρηγμάτων για να μπορέσει να συμπληρώσει τα στοιχεία

πρόκλησης και πρόβλεψης των σεισμών, καθώς και της δραστηριότητας των
ηφαιστείων.

Ας δούμε όμως μερικά περιστατικά με ζώα:
*** Γύρω στα 1920 εκατοντάδες ζώα στην Μαρτινίκα άφησαν ξαφνικά τις

φωλιές, τους στάβλους, τα σπίτια, και κατέβηκαν στην Θάλασσα. Μπήκαν στο νερό,
και πολλά πνίγηκαν.

Οι κάτοικοι κατάλαβαν ότι κάτι θα συνέβαινε. Σκέφτηκαν το ηφαίστειο που
απειλούσε τον τόπο τους, αν και πολλοί παρατήρησαν ότι ίσως αργότερα γελούσαν
με αυτή την πρόληψη .

Οι σεισμογράφοι τους δεν έδειχναν απολύτως τίποτα. Κι όμως τρεις μέρες
αργότερα το ηφαίστειο εξερράγη και 30.000 άτομα έχασαν την ζωή τους.

**** Στην Ελλάδα, τη νύχτα του 1953, όταν άρχισε ο εφιάλτης στην Κεφαλονιά, τη
Ζάκυνθο και την Ιθάκη, ένα λυκόσκυλο ούρλιαζε συνεχώς. Στα ουρλιαχτά του
ανταποκρίθηκαν όλοι οι σκύλοι του νησιού (Κεφαλονιά), που μετά ρίχτηκαν
μανιασμένα έξω απ' τα σπίτια, χωρίς να υπολογίζουν κανένα εμπόδιο. Κανείς δεν
μπορούσε να συγκρατήσει τη φυγή αυτών των ζώων, που είχαν ξεχυθεί προς τα
χωράφια. Οι άνθρωποι τα κοίταζαν με φρίκη. Μετά ακολούθησαν οι γάτοι και άλλα
ζώα, που προστέθηκαν σ αυτή την πομπή.



Οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν. Και μετά ήρθε ο φοβερός
καταστρεπτικός σεισμός.

*** Στις 4 Φεβρουαρίου 1975, οι κινέζοι απομάκρυναν τον πληθυσμό του
Λιαονίγκ , πέντε ώρες πριν από μια τρομακτική σεισμική δόνηση, που προκάλεσε
ανυπολόγιστες ζημιές και θα είχε χιλιάδες θύματα, αν δεν απομακρύνονταν
εγκαίρως. Η διάσωση έγινε με βάση της συμπεριφορά των ζωών .

*** Το 1975 στην Ιαπωνία 24 ώρες πριν από ένα μεγάλο σεισμό τα φίδια
ξυπνούσαν από τη χειμέρια νάρκη και ψοφούσαν στο χιόνι.

Το κακό είναι ότι και οι παρατηρήσεις αυτές δεν είναι απόλυτες.
Διότι αν το 1975 οι Κινέζοι χάρη στην όσφρηση των ζώων τον σεισμό, και

έσωσαν τον πληθυσμό Λιαονίγκ , δεν μπόρεσαν να προβλέψουν τον τρομερό
σεισμό που ισοπέδωσε την Τάνγκσα.

Εδώ μπορεί να διερωτηθεί κάποιος: Αυτά τα κύματα που συλλαμβάνουν τα ζώα
δεν τα συλλαμβάνει και ο άνθρωπος;

Μία μόνο τέτοια περίπτωση αναφέρεται:
Πρόκειται για την Αμερικανίδα κα Σαρλότ Κινγκ που ζει (1988) στο Λόνγκβιου

των ΗΠΑ.
Η κα Κινγκ που είναι μητέρα τριών παιδιών λέει ότι ένας σεισμός στο Μάουντ

Ελεν της Ουάσιγκτον, 100 περίπου μίλια από το σπίτι της, της προκαλεί αρκετές ώρες
νωρίτερα από την εκδήλωσή του ένα ισχυρό πονοκέφαλο στο κέντρο του μετώπου.

Η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Καλιφόρνια, από την άλλη πλευρά,
προκαλεί στην κα Κινγκ «τέσσερις οξείς» αλλά σύντομους πόνους, ενώ της νότιας
Καλιφόρνιας οι σεισμοί προκαλούν μια σειρά πόνων που σβήνουν σιγά- σιγά .

Αν οι πόνοι είναι οξείς και περισσότεροι από τέσσερις, τότε ο σεισμός θα γίνει
μέσα στη θάλασσα ισχυριζόταν η κα Κινγκ, που θεωρήθηκε ζωντανό μηχάνημα
πρόβλεψης σεισμών.

ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ: Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Για μια ακόμη φορά η τηλεπάθεια των ζώων – η διαίσθησή τους - αποδείχθηκε

σωτήρια για αυτά, κατά το βιβλικό «τσουνάμι» της Ινδονησίας, την 26-12-04. Ένα
γεγονός που επιβεβαίωσε τους «μύθους» των κατακλυσμών του Δευκαλίωνα και του
Νώε – είναι ο ίδιος- κατά τους οποίους « τα έβαλαν σε πλοίο και σώθηκαν». (μόνο
έτσι μπόρεσε η φαντασία των ανθρώπων της εποχής εκείνης να εξηγήσει τη
διάσωσή τους από τον κατακλυσμό - καταποντισμό - αφού έτσι μπορεί να σωθεί ο
άνθρωπος).

Σύμφωνα με αξιωματούχους - οι οποίοι είναι επικεφαλής τμημάτων που
προστατεύουν τα άγρια ζώα στη Σρι Λάνκα - περιέργως δεν βρέθηκαν νεκρά ζώα από
τα γιγάντια κύματα που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον των δεκάδων χιλιάδων
ανθρώπων στη συγκεκριμένη περιοχή.

«Δεν υπήρχαν νεκροί ελέφαντες, αλλά και ούτε ένας νεκρός λαγός ή σκίουρος.
Πιστεύω ότι τα ζώα έχουν την αίσθηση της καταστροφής. Εχουν, δηλαδή, αυτό που
λέμε "έκτη αίσθηση". Απλώς μπορούν να γνωρίζουν πότε συμβαίνουν άσχημα
πράγματα», υποστήριξε στο πρακτορείο «Ασοσιέιτεντ» ο Χαίντ Ρατναγιάκε,
αναπληρωτής ερευνητής του Τμήματος για την Προστασία της Αγριας Ζωής.

Η Σρι Λάνκα θεωρείται παράδεισος για τους άγριους ελέφαντες και τις
λεοπαρδάλεις.

«Λίγο πριν συμβούν φυσικές καταστροφές, όπως έκρηξη ηφαιστείων ή σεισμοί, οι
σκύλοι αρχίζουν να γαβγίζουν, ενώ τα πουλιά αρχίζουν να μεταναστεύουν», δήλωσε
στο «Ρώιτερ» ο Ρατναγιάκε, προσθέτοντας ότι τα ζώα «μυρίζονται» το κακό που

πρόκειται να συμβεί.
*** Στις 9 Ιουνίου 1953, ένας άνδρας στο Ουόρτσεστερ της Μασαχουσέτης,

παρατήρησε ότι η γάτα του έπαιρνε τα γατάκια της ένα - ένα και τάβαζε ο' ένα λάκκο,
όπου μετά ξάπλωσε κι αυτή. Και αναρωτιόταν ποιος ο λόγος που την έσπρωξε να το
κάνη αυτό: Οταν λίγο αργότερα έπληξε την πόλη τυφώνας, που προκάλεσε
ανυπολόγιστες καταστροφές κατάλαβε το γιατί.

Τέτοια επεισόδια θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά.
*** Μια νέα κυρία περπατούσε με το «λυκόσκυλο» της σ' ένα δρόμο της Νέας

Ορλεάνης και ξαφνικά, ο σκύλος άρχισε να τρέχει και να την παρασέρνει χωρίς κα-



νένα εμφανή λόγο. Μετά από ένα λεπτό, γκρεμιζόταν ένα μπαλκόνι πίσω απ' την
πλάτη της και θα τους πλάκωνε, αν το ζώο δεν είχε αντιδράσει μ' αυτό τον τρόπο.

*** Τα ζώα του Ζωολογικού Κήπου του Σαντιάγκο της Χιλής αντιδρούν περίεργα
όταν επίκεινται σεισμοί στις γύρω ηφαιστειογενείς περιοχές.

ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ
Τα ζώα μπορούν και προβλέπουν τον καιρό.
Ό βάτραχος είναι ένας από τους πιο ικανούς «μετεωρολόγους» και κρύβεται κάτω

από φύλλα των δέντρων, όταν έρχεται η βροχή, και ξαναβγαίνει όταν προμηνύεται
καλός καιρός. Ομως αν κλείσεις αυτό το αμφίβιο σε μια γυάλα και του βάλεις στη
διάθεσή του μια μικρή σκαλίτσα, για να βγει όταν προβλέπει καλοκαιρία, δεν θα συμβεί
απολύτως τίποτα. Μακριά από το φυσικό του περιβάλλον, το βατραχάκι μας χάνει
κάθε ικανότητα πρόβλεψης.

Άλλοι περίφημοι μετεωρολόγοι είναι τα χελιδόνια, που πετάνε ξυστά στο
έδαφος όταν προμηνύεται βροχή. Πρέπει να πούμε, ωστόσο, ότι σφετερίζονται τη
δόξα των εντόμων. Πράγματι, όταν πλησιάζει βροχή, τα ανώτερα στρώματα της
ατμοσφαίρας ψύχονται και τα έντομα καταφεύγουν στα χαμηλότερα στρώματα,
καταδιωκόμενα από τα χελιδόνια και άλλα πουλιά, που μ' αυτό τον τρόπο σφε-
τερίζονται μια φήμη, που ανήκει σε άλλους.

Όταν οι κότες θορυβούν περισσότερο απ' το συνηθισμένο και οι γάτοι και οι
σκύλοι γίνονται νευρικοί και ανήσυχοι, σημαίνει ότι πλησιάζει μπόρα.

Το ίδιο ισχύει για τα αλόγα και για αλλά ζώα. Οι βοσκοί, απ' την πλευρά τους,
φτάνει να ρίξουν μια ματιά στα κοπάδια τους, για να ξέρουν τι καιρό θα κάνει. Αν τα

πρόβατα ανεβαίνουν προς τα υψώματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα θα πάνε
καλά. Αν απεναντίας, κατεβαίνουν προς τα λιβάδια, ή κατευθύνονται προς τη στάνη,
τότε θα βρέξει για καλά.

Σ' ό,τι άφορα τα πρόβατα, ή εξήγηση είναι πολύ απλή και πρέπει να
αναζητηθεί στην υγροσκοπική ιδιότητα του μαλλιού τους (δηλαδή στην
ευαισθησία του απέναντι στις αλλαγές, του βαθμού υγρασίας και του
ηλεκτρισμού της ατμόσφαιρας).

Μα και άλλα ζώα έχουν «μαντικές ικανότητες» που προκαλούν το
λιγότερο απορία.

Πώς μπορούν λ.χ τα μυρμήγκια, όχι μόνο να προβλέπουν την κακοκαιρία, αλλά
και την έντασή της, την αρχή και τη διάρκειά της; Όταν μπαίνουν στη φωλιά τους,
χωρίς να κλείνουν την τρύπα ( την πόρτα), η βροχόπτωση θα είναι ασήμαντη και

ανάξια λόγου. Όταν τη βουλώνουν εσωτερικά, επίκειται οπωσδήποτε θύελλα. Κι' όταν
τη φράζουν όλως διόλου και δεν αφήνουν κανένα άνοιγμα, τότε πια θα γίνει κατακλυ-
σμός. Και δεν είναι μόνο αυτό. Απ’ την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα μυρμήγκια
να προφυλαχθούν στη φωλιά τους, οι ειδικοί μπορούν να υπολογίσουν κατά
προσέγγιση, την ώρα αφίξεως της βροχής.

Όλοι οι γεωργοί ξέρουν ότι με τον ερχομό της βροχής οι σωροί από χώμα, που
φτιάχνουν οι τυφλοπόντικες, γίνονται πιο ψηλοί, μα λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν
να εξηγήσουν το λόγο.
**** Τα ποταμίσια καβούρια, αντιλαμβάνονται ότι θα φουσκώσει το ποτάμι από
δυνατή βροχή τουλάχιστον 24 ώρες πριν, και απομακρύνονται από τις όχθες για να μην
παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

Κι' εδώ η αξία της πρόβλεψης ανήκει στα έντομα, που όταν αισθάνονται κοντά την
κακοκαιρία ανεβαίνουν προς το ξερό χώμα και παρασέρνουν μαζί τους καί τους
διώκτες τους.

Πώς μπορούν τα ζώα να «προβλέπουν τον καιρό» με τόση ακρίβεια; Είναι ένα
ερώτημα που απασχολεί από πολλά χρόνια τους επιστήμονες. Οι οποίοι αν δεν κατέ-

ληξαν ακόμη σε ένα καλό συμπέρασμα, έφτασαν ωστόσο σε πολύ ενδιαφέρουσες
διαπιστώσεις:

«Τα ζώα, χωρίς εξαίρεση σχεδόν, αντιδρούν στις βαρομετρικές μεταπτώσεις. Με
άλλα λόγια αισθάνονται την πίεση να χαμηλώνει και άπ' αυτό ξέρουν ότι ο καιρός θα
χειροτερέψει. Κατά τον ίδιο τρόπο, «συμπεραίνουν» από μια υψηλή πίεση ότι
πρόκειται να ξαναγυρίσει ή καλοκαιρία».



«Μερικά ζώα, έπειτα, ενοχλούνται από την παρουσία ενός ασταθούς ηλεκτρικού
πεδίου σαν κι' αυτό που προσδιορίζει τον ερχομό μιας θύελλας. Το πράγμα έχει
διαπιστωθεί με μια σειρά πειραμάτων, που έγιναν στην Καλιφόρνια, με τη δημιουργία
τεχνητών ηλεκτρικών πεδίων στις φωλιές διαφόρων ζώων. Τα ζώα έγιναν αμέσως
ανήσυχα κι' έψαξαν να βρουν ένα μέρος για να προφυλαχθούν. Νοιώθοντας, όμως, ότι
η ενόχληση διαρκούσε, απομακρύνθηκαν ολωσδιόλου απ’ το σημείο εκείνο με το
τεχνητό ηλεκτρικό πεδίο, και κοίταζαν να βρουν καταφύγιο σε πιο μακρινό μέρος».

Όλα αυτά ως πριν από λίγο καιρό, έδιναν τροφή στις πιο περίεργες και στις πιο
παράλογες δοξασίες. Σήμερα, μας φαίνονται εντελώς λογικά και κατανοητά, μα όχι και
λιγότερο εκπληκτικά.

Κίνα: τραγικές συμπτώσεις για το σεισμό του 2008
Του ΜΙΧΑΛΗ ΜΗΤΣΟΥ Από τα «ΝΕΑ»

«Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου έχει οριστεί για τις 8 το βράδυ
της 8ης Αυγούστου 2008 (8-8-08). Και ο σεισμός έγινε 88 ημέρες πριν από την ημερομηνία
αυτή. Είναι να μη γίνουν οι Κινέζοι προληπτικοί;

Στις 28 Ιουλίου 1976, στις 3.52 το πρωί, σεισμός 8,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην
Ανατολική Κίνα προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές του εικοστού αιώνα.
Επισήμως οι νεκροί ήταν 242.719. Σύμφωνα όμως με ορισμένες εκτιμήσεις, έφτασαν τις
700.000. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 8 Ιανουαρίου, είχε πεθάνει ο πρωθυπορυγός Τσου
Ενλάι, που ήταν πολύ αγαπητός στον πληθυσμό καθώς τον θεωρούσαν προστάτη τους από
τις ακρότητες του Μάο. Λίγους μήνες αργότερα στις 9 Σεπτεμβρίου, πέθανε και ο ίδιος ο
Μάο.

Οι Κινέζοι θυμήθηκαν ξανά αυτές τις συμπτώσεις, καθώς προσπαθούν να συνέλθουν από
τη νέα καταστροφή. Και οι φήμες οργιάζουν. Στην πόλη Μιαντσού, 100 χιλιόμετρα από το
επίκεντρο του σεισμού, κάποιοι μπλόγκερ ισχυρίζονται ότι πριν από μερικές εβδομάδες
σημειώθηκε μαζική μετανάστευση ενός εκατομμυρίου πεταλούδων. Κάποιοι άλλοι
θυμήθηκαν ότι εκατοντάδες βάτραχοι εμφανίστηκαν ξαφνικά στους δρόμους της γειτονικής
πόλης Μιανγιάνγκ. Και η λίμνη στο Ενσί, στην επαρχία Χουμπέι, πώς εξηγείται ότι ξεράθηκε
ξαφνικά; Δεν θα έπρεπε οι αρχές να έχουν συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία και να έχουν
καταλάβει ότι κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί, ώστε να εκκενώσουν τις πόλεις από τον
πληθυσμό; Μήπως ο σεισμός είναι ένα μήνυμα του Ουρανού εν όψει των Ολυμπιακών;

Η ανάγνωση συγκεκριμένων γεγονότων ως καλών ή κακών οιωνών αποτελεί συστατικό
στοιχείο της κινεζικής κουλτούρας, λέει στην "Κοριέρε ντέλα Σέρα" ο ιστορικός Στέφανο
Καμέλι, συγγραφέας του βιβλίου "Κινέζικες σκιές. Ερευνα για έναν πολιτισμό που ήθελε να
γίνει έθνος" (Εκδ. Einaudi). Αυτό όμως δεν έχει καμιά σχέση με τη θρησκεία. Ή, μάλλον,
σχετίζεται με μια θρησκεία "πολιτικού" χαρακτήρα. Για τους Κινέζους υπάρχει ο Ουρανός
(Τιαν) και όλα όσα βρίσκονται κάτω από τον Ουρανό (Τιανσιά), δηλαδή ο κόσμος. Η τέχνη
της κατανόησης του κόσμου, και της Ιστορίας, είναι η τέχνη της επικοινωνίας με τον
Ουρανό. Οσο η σχέση του ανθρώπου με τον Ουρανό είναι αρμονική, όλα πάνε καλά. Ουαί
και αλίμονο, όμως, αν αυτή η αρμονία διαρραγεί. Τα αποτελέσματα είναι αμέσως φανερά:
λιμοί, πλημμύρες, επιδημίες, πόλεμοι, σεισμοί.

Στην ιστορία της Κίνας, πριν από την πτώση των δυναστειών, γινόταν πάντα ένας
καταστροφικός σεισμός. Συνέβη με το τέλος των Χαν το 156, και των Μινγκ το 1622.
Συνέβη με τον Μάο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, υπήρχε μια ατμόσφαιρα τέλους
εποχής. Σήμερα, αντίθετα, η Κίνα διαθέτει ένα καθεστώς που την έχει κάνει μια από τις
μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου. Και οι περισσότεροι Κινέζοι πιστεύουν ότι οι Ολυμπιακοί
Αγώνες είναι ευλογία, κανένας σεισμός δεν θα τους κάνει να αλλάξουν γνώμη».

Ενα  μικρό πουλάκι…. τέλειος  αρχιτέκτονας

Είναι γεγονός  ότι  όλα τα ζώα   είναι….αρχιτέκτονες. Αλλα
αρχάριοι, και άλλα   τέλειοι επιστήμονες. Τι να πρωτοπιάσεις;  Τις
αράχνες  που υφαίνουν τους ιστούς,   τις μέλισσες  που φτιάχνουν τις
κηρύθρες, τα χελιδόνια που χτίζουν με λάσπη και  άχυρα τη φωλιά τους,



μικρά έντομα που κάνουν φωλιές από λάσπη;  Η τα μικρά πουλάκια  που
χτίζουν τις φωλιές τους  με ιδιαίτερη τεχνοτροπία. Και το κυριότερο είναι
ότι όπως αποδεικνύεται, σκέπτονται και προγραμματίζουν. Όλα, εκτός
από τα κατοικίδια τα οποία φροντίζει ο άνθρωπος.

Εχουμε  προσωπική  αντίληψη και γνώση  της κατασκευής της
φωλιάς ενός μικρού πουλιού, του καλαντζή, μέσα στο σωλήνα ενός
απορροφητήρα σε   δικό  μσς     σπίτι.

Όπως δείχνει και το σχήμα, το  μικρό πουλί, έριξε στο βάθος μεγάλα
κλαδιά – όπως κάνουν όλα τα πουλιά στο χτίσιμο  της φωλιάς τους - κι
όσο έβγαινε προς τα έξω  έριχνε  μικρότερα. Στο τέλος συγκέντρωσε
χνούδι από φυτά, απόθεσε τα αυγά του  και γεννήθηκαν τα μικρά του. Το
γεγονός το παρατηρήσαμε όταν διαπιστώσαμε ότι ο απορροφητήρας στο
εξοχικό  μας δεν δούλευε   και κοιτάξαμε να δούμε τι φταίει!
Οταν  την  ανακαλύψαμε   είχε  8 νεοσσούς. Τους ΠΉΡΑΜΕ  ΚΑΙ τους
βάλαμε   σε ένα  λαλάθι   κοντά  στοον  αποροφητήρα. Εκεί  τα τάισαν  οι
γονείς ώσπου  μπόρεσαν   να  πετάξουν.

Τα αγαπημένα  μας χελιδόνια

Στη χώρα μας, κατά το Μάρτιο ή Απρίλιο, εμφανίζονται τα πρώτα
χελιδόνια, προάγγελοι της άνοιξης. Σιγά - σιγά, εφ' όσον ο καιρός
βελτιώνεται, ο αριθμός τους αυξάνεται. Τέλος κατά το Μάιο, όταν έχουν όλα
συγκεντρωθεί σε μια περιοχή, συνεργάζονται δύο - δύο για την κατασκευή της
φωλιάς τους, όπου θα γίνει η γέννηση και η επώαση των νέων χελιδονιών.

Συνήθως, τα χελιδόνια, σε κάθε μετανάστευση αναζητούν την παλιά
φωλιά τους που είχαν αφήσει από την περασμένη χρονιά. Στη φωλιά τους
δίνουν το σχήμα κυπέλλου ή σφαιρικό με μικρή οπή για την είσοδο. Τη
φτιάχνουν στους εξωτερικούς τοίχους κατοικιών, κάτω από στέγες, σε
ρωγμές βράχων κλπ., από πηλό ανακατεμένο με σίελο, ξερά χόρτα, και φτερά.
Η φωλιά δέχεται τα 4 - 6 αυγά, από τα οποία θα βγουν οι απόγονοι.

Οι αράχνες



Η αράχνη ανήκει στα Αρθρόποδα και δεν είναι έντομο  καθώς αναπνέει
με πνεύμονες. Έχει οκτώ πόδια και το σώμα του χωρίζεται σε κεφαλοθώρακα
και κοιλιά.

Οι αράχνες ανήκουν στην κλάση των Αραχνιδών και δεν έχουν φτερά.
Πλέκουν ιστό, όπου παγιδεύουν έντομα, τα οποία αποτελούν την κύρια τροφή
τους. Λίγα είδη είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, όπως η ταραντούλα  και η
«μαύρη χήρα» το δηλητήριο των οποίων προκαλεί παράλυση των νεύρων και
ακόμα και το θάνατο.

Πολλά είδη υφαίνουν έναν ιστό με τέλεια γεωμετρικά σχήματα με
κολλώδη ουσία που υπάρχει στους αδένες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της
κοιλιάς. Οι ιστοί χρησιμοποιούνται ως παγίδα για τη σύλληψη εντόμων, ως
φωλιά για τα αυγά και τα μικρά και ως καταφύγιο για τις ίδιες τις αράχνες.
Για να παραλύσουν ή να σκοτώσουν τη λεία τους οι αράχνες χύνουν το
δηλητήριό τους με τις χηληκεραίες. Βρίσκονται συνήθως εκεί όπου υπάρχουν
έντομα και σε αφθονία στις τροπικές περιοχές.

Η   φωλιά  της  καλαμοποταμίδας
Κάθε πουλί φτιάχνει διαφορετικό είδος φωλιάς, ανάλογα με το μέρος που

ζει και τα υλικά που μπορεί να βρει για να τη φτιάξει.
Άλλα τη φτιάχνουν με λάσπη όπως τα χελιδόνια, άλλα με κλαδάκια, άλλα

με χόρτα, σπάγκο, φτερά και ό,τι άλλο μπορέσουν να βρουν. Στη φωτογραφία
μια φωλιά, φτιαγμένη με μικρά χόρτα, στερεωμένη πάνω σε καλάμια. Η φωλιά
της καλαμοποταμίδας.

Ο πελαργός στη δική του παλιά φωλιά

Η πρώτη δουλεία του πελαργού που θα φτάσει στον τόπο όπου θα
κλωσήσει, είναι να φροντίσει να εγκατασταθεί σε μια παλιά φωλιά, κατά
προτίμηση τη δική του. Αυτή έχει διάμετρο 70-80 εκ. και βρίσκεται χτισμένη
πάνω σε κολώνες, στις στέγες και στις καμινάδες των σπιτιών, σε εκκλησίες
και καμπαναριά, σε μεγάλα δέντρα, σε ερείπια, σιλό και γενικά σε σημεία που
να έχουν ελεύθερο χώρο γύρω για να ελέγχει για πιθανούς θηρευτές.

Τη βάση της φωλιάς αποτελούν χοντρά κλαδιά, ως 4 εκ. πάχος, που
σκεπάζονται με λεπτότερα, με σβώλους χώμα, χόρτα, κουρέλια, κτλ. Σε οκτώ
ημέρες ένα ζευγάρι πελαργών μπορεί να τελειώσει το χτίσιμο μιας
καινούργιας φωλιάς. Το αρσενικό φέρνει το υλικό και το θηλυκό το



τακτοποιεί.
Η φωλιά απαιτεί αδιάκοπη συντήρηση. Εκτός από τις βλάβες που

παθαίνει από τη βροχή, το χιόνι και τον αέρα το χειμώνα, πάντα παθαίνει
φθορές από το βάρος και την πίεση του σώματος των πουλιών, ιδίως όταν
φεύγουν από την φωλιά, και από το συχνό ανακάτεμα, που κάνουν με το
ράμφος τους στο υλικό του δαπέδου για να το αερίσουν, όταν γυρίζουν τα
αυγά τους. Η φωλιά κάθε φορά που επισκευάζεται, γίνεται όλο και
μεγαλύτερη. Τελικά μπορεί να φτάσει να έχει διάμετρο 1,5 μέτρο, ύψος δύο
μέτρα και να ζυγίζει πάνω από 40 κιλά.

Στα εξωτερικά εξάλλου κοιλώματα που βρίσκονται στα τοιχώματα της
φωλιάς, εγκαθίστανται και βρίσκουν ασφάλεια λευκοσουσουράδες, σπουργίτια,
ψαρόνια που οι πελαργοί ανέχονται την συγκατοίκηση μαζί τους μιας και
καθαρίζουν την φωλιά του από διάφορα ενοχλητικά παράσιτα . Όταν
υπάρχουν λίγες φωλιές και πολλοί πελαργοί που τις διεκδικούν, τα
τσακώματα είναι συχνά και πολλές φορές οι μάχες τελειώνουν με το θάνατο
του ενός αντίπαλου.

Οι πρώτοι πελαργοί που θα φτάσουν σ' έναν τόπο και θα εγκατασταθούν
στις φωλιές που υπάρχουν, είναι συνήθως αρσενικοί. Τα θηλυκά φτάνουν,
κατά κανόνα, αργότερα και το ζευγάρωμα γίνεται στη φωλιά, όπου συχνά
συναντιούνται οι σύντροφοι του περασμένου χρόνου, αν φυσικά επέζησαν και
οι δυο. Αλλιώς ο αρσενικός πελαργός ζητάει να τραβήξει στη φωλιά του μια
νέα σύντροφο. Εγκατάσταση στη φωλιά είναι δείγμα ότι το πουλί είναι ώριμο
πια. Στα βόρεια μέρη η ωριμότητα αρχίζει στο πέμπτο έτος της ηλικίας, στα
νοτιότερα νωρίτερα, πολλές φορές και στο δεύτερο χρόνο.

Όσοι αρσενικοί πελαργοί φτάνουν αργότερα στις περιοχές που
φωλιάζουν, αρχίζουν καβγάδες και μάχες, πολλές φορές αιματηρές, με
κείνους που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην περιοχή. Οι πελαργοί που φτάνουν
αργότερα, συνήθως είναι εκείνοι που για πρώτη φορά αισθάνονται ώριμοι και
συχνά μένουν χωρίς σύντροφο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια κατοικημένη
φωλιά προσελκύει τους πελαργούς που φτάνουν αργότερα ή άλλους που
περνούν από κοντά, έστω και αν υπάρχουν άλλες φωλιές ακατοίκητες.
Σκληρές μάχες γίνονται συχνά και με τους πελαργούς από τις γειτονικές
φωλιές ή όταν κάποιος από αυτούς, κατά λάθος, προσγειωθεί σε ξένη φωλιά.
Στις μάχες που γίνονται παίρνουν μέρος και τα θηλυκά. Σ' αυτές
υπερισχύουν πάντοτε όχι τα δυνατότερα, αλλά τα πιο ανθεκτικά πουλιά.

Μερικές φορές ο πελαργός, ενώ έχει εγκατασταθεί σε μία φωλιά, ύστερα
από λίγες μέρες εξαφανίζεται. Αυτό εξηγείται αν δεχτούμε ότι ναι μεν τον
ελκύει η νέα φωλιά, αλλά υπερισχύει η ροπή να μείνει πιστός στη δική του
φωλιά και γι' αυτό πάει τελικά στη δική του. Σπάνια όμως μια φωλιά



κατοικείται πολλά χρόνια συνέχεια από τα ίδια πουλιά. Συνήθως αλλάζουν
φωλιά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Οι πελαργοί που δεν είναι ακόμα ώριμοι, δεν δείχνουν μεγάλη επιθυμία να
γυρίσουν στον τόπο που γεννήθηκαν, άλλα γυρνούν εδώ και κει, κι αν κάποτε
εγκατασταθούν σε μια φωλιά διώχνονται εύκολα από τούς πιο ώριμους. Τότε
πολλές φορές παραμένουν στη «γειτονιά» ή χτίζουν μια καινούργια
ψευτοφωλιά.

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών

Η μέλισσα  υπάρχει στη Γη το λιγότερο 15 εκατομμύρια χρόνια και
θεωρείται από τους πιο παλιούς κατοίκους της, που εξακολουθεί να υπάρχει
ακόμη και σήμερα.

Είναι από τα ελάχιστα είδη των εντόμων που ο άνθρωπος προσπάθησε
να εκμεταλλευτεί, βλέποντας ότι θα είχε κάποιο οικονομικό όφελος. Η
προσπάθεια αυτή του ανθρώπου να εξημερώσει τη μέλισσα δεν είναι νέα.
Υπάρχει μια σπηλαιογραφία στην Μπικόρπ της Ισπανίας, ηλικίας τουλάχιστον
15.000 χρόνων, όπου εικονίζεται ένας άνθρωπος που προσπαθεί να πάρει
μέλι από μελίσσι.

Οι μέλισσες ανήκουν στην κατηγορία των εντόμων που παρουσιάζουν
σαφή ιεράρχηση και ζουν σε μεγάλες οικογένειες, μέσα σε κυψέλες, που
φτιάχνουν περίτεχνα. Σε κάθε οικογένεια υπάρχει μια "βασίλισσα", που έχει
σαν μοναδική αποστολή να εξασφαλίζει τον πολλαπλασιασμό της οικογένειας.
Η οικογένεια έχει ακόμη μερικούς αρσενικούς, τους κηφήνες, που
προορίζονται να γονιμοποιήσουν μόνο μια φορά τη βασίλισσα και στη συνέχεια
να πεθάνουν. Τέλος κάθε οικογένεια αποτελείται από μερικές χιλιάδες
θηλυκές μέλισσες, που είναι στείρες και λέγονται "εργάτριες". Οι εργάτριες,
που αποτελούν και το βασικό πληθυσμό, έχουν πολλές και σύνθετες
αποστολές, αρχίζοντας από τη δημιουργία αποθεμάτων τροφών, μέχρι τη
φύλαξη της κυψέλης και την περιποίηση των μικρών.

Η βασίλισσα, ο κηφήνας και η εργάτρια ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά
μεταξύ τους. Η εργάτρια είναι πιο μικρή και από τον κηφήνα και από τη
βασίλισσα, και πιο αδύνατη. Η βασίλισσα έχει μεγαλύτερο μήκος, ενώ ο
κηφήνας είναι κοντός, χοντρός και πιο σκούρος. Τόσο ο κηφήνας όσο και η
βασίλισσα δεν έχουν κεντρί και δηλητήριο, σε αντίθεση με τις εργάτριες που
έχουν. Οι εργάτριες και οι βασίλισσες προέρχονται από γονιμοποιημένα αυγά.
Αντίθετα, οι κηφήνες προέρχονται από αυγά μη γονιμοποιημένα. Έτσι, από το
ίδιο αυγό είναι δυνατό να δημιουργηθεί βασίλισσα ή εργάτρια. Η
διαφοροποίηση είναι αποτέλεσμα μιας ειδικής διατροφής που λαμβάνουν οι
βασίλισσες από τη στιγμή που θα βγουν από το αυγό μέχρι που να



μεταμορφωθούν σε τέλειο έντομο. Τρέφονται αποκλειστικά και μόνο από έναν
πολτό, το λεγόμενο βασιλικό πολτό. Ο βασιλικός πολτός είναι στην
πραγματικότητα αδενικό έκκριμα των εργατριών του οποίου η ακριβής
σύνθεση, μέχρι σήμερα, δεν έχει προσδιοριστεί. Με το έκκριμα αυτό
τρέφονται και εργάτριες, αλλά μόνο για ένα διάστημα που δεν ξεπερνά τις 48
ώρες. Στη συνέχεια τρέφονται με μείγμα μελιού, γύρης κλπ. Το μείγμα αυτό
περιέχει κάποια ουσία που τελικά προκαλεί εκφυλισμό των γεννητικών
οργάνων των εργατριών, τα οποία ατροφούν και δεν αναπτύσονται γίνονται
ατελή θηλυκά έντομα δηλαδή εργάτριες μέλισσες.. οι κηφήνες τρέφονται και
αυτοί με μείγμα βασικά μελιού και γύρης.

Η βασίλισσα γονιμοποιείται μόνο μια φορά κάθε χρόνο, στην αρχή της
άνοιξης. Τότε εγκαταλείπει τη φωλιά και πετά στον αέρα συνοδευόμενη από
μερικές δεκάδες κηφήνες. Η "γαμήλια τελετή" και το ζευγάρωμα γίνεται
πάντα στον αέρα. Στο γαμήλιο αυτό ταξίδι η βασίλισσα δεν συνοδεύεται από
τις εργάτριες και είναι ουσιαστικά απροστάτευτη. Ακριβώς το γεγονός αυτό
έχει την πιο μεγάλη αξία στη φυσική επιλογή των μελισσών. Αν η βασίλισσα
δεν είναι ικανή να αποφύγει τους εχθρούς της, τότε πρέπει να πεθάνει,
χωρίς ν' αφήσει απογόνους. Τη θέση της θα πάρει κάποια άλλη που θα
αποδειχτεί πιο γερή και πιο ικανή.

Μετά το ζευγάρωμα η βασίλισσα επιστρέφει στην κυψέλη. Οι φύλακες
εργάτριες επιτρέπουν στη βασίλισσα να περάσει μόνο στην περίπτωση που
έχει γονιμοποιηθεί, διαφορετικά δεν την αφήνουν μέχρι που να γονιμοποιηθεί.
Δεν αφήνουν όμως τους κηφήνες να περάσουν. Μετά το γαμήλιο ταξίδι, οι
κηφήνες είναι καταδικασμένοι σε θάνατο.

Οι μέλισσες αποτελούν μέχρι σήμερα έναν άγνωστο κόσμο. Ενώ
πρόκειται για τέλεια οργανωμένη κοινωνία, δεν είναι ακόμη γνωστός ο τρόπος
λειτουργίας και συνεννόησης. Το ότι οι μέλισσες συνεννοούνται μεταξύ τους
είναι πέρα από κάθε αμφιβολία. Το ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει
είναι το πώς γίνεται αυτό.

Μέχρι σήμερα έχει λυθεί το μυστήριο του προσανατολισμού και της
ειδοποίησης ότι κάπου υπάρχει γύρη ή νέκταρ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τι
είδος και σε ποια ποσότητα. Έτσι αν κάποια μέλισσα βρει νέκταρ, δεν θα
ειδοποιήσει ολόκληρο το μελίσσι, αλλά όσες είναι αρκετές, για να μαζέψουν το
νέκταρ. Ο προσανατολισμός τους γίνεται με την πόλωση του φωτός. Όσον
αφορά την επικοινωνία μεταξύ τους, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα
κινήσεων, ένα είδος "χορού", που εκτελεί η πρώτη μέλισσα που βρήκε την
πηγή της τροφής. Οι υπόλοιπες εργάτριες παρακολουθούν το χορό, τον
ερμηνεύουν και πετούν κατευθείαν, χωρίς να χάσουν το δρόμο τους.

Ο  ΕΡΩΤΑΣ   ΚΑΙ    ΤΑ    ΖΩΑ



Η πηγή της ζωής είναι ο έρωτας. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό.
Όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στα ζώα και στα φυτά. Δεν υπάρχει
ζωή χωρίς τον έρωτα. Είναι αυτό που νικάει το θάνατο.

Τα  ζώα, τα πουλιά και τα ψάρια, κάνουν συχνά έκλυτη  σεξουαλική ζωή,
πολύ πιο έκλυτη από τη ζωή του ανθρώπου. Στον αγώνα για τη σεξουαλική
ικανοποίηση μετέρχονται τα πάντα. Φτάνουν   και μέχρι τον κανιβαλισμό.
Δηλαδή το θηλυκό   τρώει το αρσενικό  ύστερα  από την ερωτική τους πράξη.

Πολυγαμία, απιστία, ομοφυλοφιλία, φετιχισμός, ομαδικό σεξ, ίντριγκες,
πάθη, πονηρά τεχνάσματα, ακόμα και ερωτικός κανιβαλισμός  είναι πολύ
συνηθισμένα  φαινόμενα  στη σεξουαλική ζωή των ζώων.

Όταν η φύση ερωτεύεται, γράφει ένα γάλλος ερευνητής, το κάνει  χωρίς
προκαταλήψεις και ταμπού. Από τα καγκουρό επιδειξίες   μέχρι τους
πολυγαμικούς πιγκουϊνους   και τους  γκέι χιμπατζήδες τα μήνυμα είναι  ένα:
Εκτός από αναπαραγωγή  υπάρχει και ηδονή. Η μάλλον υπάρχει η ηδονή για
να οδηγεί στην αναπαραγωγή. Αλλιώς  γιατί να επιδιώξει  κανείς  τα ση
συνεύρεση;

Ο  Γάλλος  ερευνητής Φρεντερίκ  Λεβινό  στο βιβλίο του   αποδεικνύει
ότι οι εραστές του ζωϊκού βασιλείου  εξασκούν το «σπορ» με τέτοια ποικιλία
και ευρηματικότητα  και  ελευθεριότητα  που ξεπερνά   κάθε ανθρώπινη
φαντασία.

Για τα ζώα δεν υπάρχουν απαγορεύσεις  και προκαταλήψεις τίποτα δεν
τα τρομάζει  στην αποστολή τους να εξασφαλίσουν  τη διαδοχή του γενετικού
τους υλικού.

Για παράδειγμα   η θηλυκή  μπονέλια, ένα είδος θαλασσινού σκουληκιού
φιλοξενεί μόνιμα στη μήτρα της  ένα πλήθος  αρσενικών, που είναι πολύ
μικρότερά της σε μέγεθος.

Το αρσενικό λιοντάρι σκοτώνει τα παιδιά του  της νέας του κατάκτησης
για να ξαναπάει μαζί της πιο σύντομα,   το καλοκάγαθο δελφίνι – όπως το
χαρακτηρίζουμε- επιδίδεται  σε ομαδικούς βιασμούς, ενώ στα περισσότερα
είδη πουλιών η  «μοιχεία» οργιάζει.

Και μεθούν και παίζουν και κάνουν έρωτα...

Τα  ζώα  και παίζουν – έχουμε σχεδόν όλοι μας  γατάκια, αρνάκια,
κατσικάκια  ή σκυλάκια  να παίζουν - και  μεθούν και κάνουν έρωτα.

Ετσι  τα είδε ο Τζόναθαν Μπάλκομπ στο βιβλίο του "Ηδονικό βασίλειο".
Ο βιολόγος εξετάζει τις ομοιότητες ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ζώα

από μια ασυνήθιστη μεριά: πώς γλεντάνε τη ζωή τους τα διάφορα είδη. Και
δίνει χιλιάδες παραδείγματα ζώων τα οποία νιώθουν συναισθήματα που
μοιάζουν με τα ανθρώπινα, όπως η ευτυχία - κάτι που άλλωστε το είχαν



παρατηρήσει και πεφωτισμένοι της επιστήμης της Βιολογίας όπως ο
Δαρβίνος.

Το συμπέρασμα   είναι πως τα ζώα μοιάζουν με εμάς περισσότερο από όσο
κολακευόμαστε να νομίζουμε. "Κι αν τα ζώα αισθάνονται και αυτά", λέει ο
Μπάλκομπ, "τότε έχουμε μια διαφορετική ευθύνη απέναντί τους". Ο
Μπάλκομπ δείχνει πως, όπως οι άνθρωποι, πολλά ζώα νιώθουν και αυτά
χαρά, ευτυχία, νοσταλγία, πλήξη και αγάπη - κάτι που ασφαλώς δεν είναι
άγνωστο σε όσους έχουν σκύλο ή γάτα.

Ομως, ο συγγραφέας πηγαίνει ακόμη παραπέρα, σε μια σειρά από
πλάσματα, όπως τα οστρακόδερμα και τα έντομα, που δεν μπορούσαμε να
υποψιαστούμε ότι διαθέτουν και αυτά συναισθηματικό κόσμο.

Πολλά ψάρια, πτηνά και ασπόνδυλα είναι ευαίσθητα στο άγγιγμα και
αποφεύγουν τις επώδυνες καταστάσεις.

Η θηλυκή ύαινα  φιλοξενεί στο ουρογεννητικό της  σύστημα ένα ψευδο-
πέος, η αράχνη αυνανίζεται, το  αρσενικό κεφαλόποδο μεταμφιέζεται  σε
θηλυκό,  ενώ ο κηφήνας περνάει μια ζώνη αγνότητας στη βασίλισσα μέλισσα,
θέλοντας να αποθαρρύνει τους μελλοντικούς μνηστήρες της.

Οι ασβοί, οι πίθηκοι και τα αιλουροειδή επιζητούν τη σωματική επαφή. Οι
τάρανδοι, λέει ο Μπάλκομπ, τρώνε παραισθησιογόνα μανιτάρια έτσι για το
κέφι τους και όχι τόσο για να τραφούν. Αν και παραδέχεται πως είναι πολύ
δύσκολο να αποδειχθεί ότι τα ζώα νιώθουν ηδονή, οι εκφράσεις που παίρνει
το πρόσωπό τους κατά τη σεξουαλική πράξη μοιάζουν πολύ με τις
ανθρώπινες.

Ο Μπάλκομπ  υποστηρίζει ότι, εκτός από τους ανθρώπους, πολλά άλλα
ζωικά είδη κάνουν έρωτα για το κέφι τους, αυνανίζονται ή έχουν
ομοφυλοφιλικές επαφές.

Ο θηλυκός μακάκος  της Ιαπωνίας  επιλέγει συχνά τη συντροφιά μιας
ομόφυλής του,

Η ομοφυλοφιλία δεν είναι αφύσικη, αφού αυτό το επιχείρημα το
καταρρίπτει η ίδια η φύση. Η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά παρατηρείται στα
ψάρια ή στα έντομα και θεωρείται ένας από τους μηχανισμούς ελέγχου της
πληθυσμιακής αύξησης. Εξάλλου η σεξουαλικότητα των ζώων είναι
ευμετάβλητη και επηρεάζεται από το περιβάλλον.

Πριν από πενήντα χρόνια οι αρσενικοί γλάροι της Καλιφόρνια άρχισαν
να εκδηλώνουν θηλυπρεπή συμπεριφορά, ενώ τα θηλυκά ζευγάρωναν μεταξύ
τους και γεννούσαν αβγά που δεν είχαν γονιμοποιηθεί. Σύμφωνα με τον
Γκλεν Φοξ, συνεργάτη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Άγριας Ζωής στο
Κεμπέκ, αιτία αυτής της αλλαγής ήταν το DDT που χύθηκε στον ωκεανό από
ένα εργοστάσιο χημικών. Το DDT, με χημική σύσταση παρόμοια με ορισμένες
θηλυκές ορμόνες, πέρασε στον οργανισμό των καραβίδων που αποτελούν τη
βασική τροφή των γλάρων.



Η επίδραση της ουσίας αυτής αποδείχθηκε σε πειράματα που έγιναν με
ποντικούς και άλλα ζώα. Πιο πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι η
ρύπανση του περιβάλλοντος επηρεάζει και τα ανθρώπινα έμβρυα κατά την
κρίσιμη φάση της ανάπτυξης του φύλου.

Ετσι αν ξαφνικά συνειδητοποιήσετε ότι ο πιστός σας Μαξ εμπλέκετε σε
ερωτικές περιπτύξεις με μέλη του ιδίου φύλου μη απορήσετε.

Η σεξουαλική συμπεριφορά των κατοικίδιων, σύμφωνα με έρευνες
εκδηλώνεται με κάποιες ιδιαιτερότητες. Το 16% των κατοικίδιων δεν
ζευγαρώνουν (δεν θέλουν για την ακρίβεια) κατά την αναπαραγωγική
περίοδο, ενώ το 6% αυτών «δηλώνει» παντελώς αδιάφορο για το σεξ.

Τέλος, το 10% του αρσενικού πληθυσμού προτιμά να συνάπτει
σεξουαλικές σχέσεις με αρσενικά ακόμη και όταν υπάρχουν «διαθέσιμα» και
πρόθυμα θηλυκά.

Μόνο οι γάτες δεν εκδηλώνουν ποτέ τέτοια συμπεριφορά, αφού τα
αιλουροειδή δεν έχουν ομοφυλοφιλικές τάσεις.

Περισσότερα από 300 είδη σπονδυλωτών επιδίδονται σε
ομοφυλοφιλικές δραστηριότητες (καμηλοπαρδάλεις, γλάροι, μπονόμπο), ενώ
άλλα είδη ενδίδουν συχνά στην αυτοερωτική ικανοποίηση (νυχτερίδες,
τρωκτικά). H εργασία του Μπάλκομπ αποτελεί ένα κατηγορητήριο κατά των
επιστημόνων που παρουσιάζουν τα ζώα ως πλάσματα που δεν έχουν την
ικανότητα να απολαύσουν τη ζωή - και που, συνεπώς, όταν τα σκοτώνουμε
είναι σαν να τους κάνουμε χάρη. Ομως, αν τα ζώα είναι σε θέση να νιώθουν
πόνο και ηδονή, τότε αξίζουν μια πιο "ανθρώπινη" συμπεριφορά εκ μέρους
μας.

Ενα συγκεκριμένο είδος ροφού  αλλάζει φύλλο

Ο ροφός   που κυνηγιέται παγκοσμίως για το κρέας του, ωριμάζει
σεξουαλικά πολύ αργά (περίπου 5 ετών τα θηλυκά και 12 ετών τα αρσενικά).
Επίσης, σχηματίζει αναπαραγωγικές ομάδες ιδιαίτερα ευάλωτες στην
υπεραλιεία και συνεπώς    το είδος δείχνει μικρή ανοχή στην αλιεία. Επίσης, η
παρατηρούμενη αναλογία σεξουαλικά ενεργών αρσενικών προς θηλυκά σε μία
αναπαραγωγική ομάδα, βρέθηκε να είναι περίπου 1:7 (Zabala et al. 1997a). Η
αναλογία φύλου είναι υπερβολικά κεκλιμένη προς τα θηλυκά και μπορεί να
κλίνει περισσότερο αν το ψάρεμα στοχεύει τα μεγαλύτερα άτομα (αρσενικά).
Υπερβολικά κεκλιμένες αναλογίες φύλου μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της
αναπαραγωγής.

Ο  ροφός μεγαλώνει περίπου 1 κιλό/έτος. Μέχρι 5 έτη/κιλά είναι παιδί,
μέχρι τα 12 θηλυκό και στη συνέχεια γίνεται αρσενικός. Αυτά βέβαια στο
περίπου και υπάρχουν και εξαιρέσεις.



Ο ροφός όπως και κάθε ψάρι μπορεί να αλλάξει φύλο πιο νωρίς η πιο αργά
αναλόγως με  την ανάγκη του πληθυσμού της περιοχής.
*** Ο   σκατζόχοιρος, κάνει έρωτα ανάσκελα όπως ο ανθρωπος.

***  Τα αρσενικά ποντίκια  όταν ερωτεύονται κλαίνε.
***   Το σκαθάρι  ελκύεται από τα  περιττώματα

****   Ο αστερίας θυσιάζει   ένα ή δύο από τους βραχίονές του προκειμένου
να ξεφύγει από τον εχθρό.

****    Ο ελεύθερος έρωτας στους σπόγγους.

Η  θηλυκή αράχνη  τρώει την αρσενική

Το ζευγάρωμα  σε ένα  είδος αυστραλέζικης αράχνης που έχει κόκκινη
ράχη, γίνεται  πάνω στο δίχτυ της θηλυκιάς.  Αφού   το αρσενικό  χτυπήσει
ελαφρά  και στη συνέχεια  σπρώξει με τη μούρη του   τη θηλυκιά, χώνει μέσα
της μια απόφυση, μέσω της οποίας μεταφέρεται   το σπέρμα στην πολύ
μεγαλύτερη  στο σώμα σύντροφό του , και τότε το αρσενικό γυρνάει  τα
πόδια στον αέρα, φέρνοντας το στήθος του  μπροστά στο στόμα της θηλυκιάς,
σαν να της λέει» τώρα μπορείς να με φας».

Όταν τελειώσει η μεταβίβαση σπέρματος , δηλαδή 5-30 λεπτά αργότερα,
αν επιζήσει σε πρώτη φάση, απομακρύνεται για να επανέλθει  για  δεύτερο
γύρο.

Φλας  για ερωτική συνεύρεση

Η θηλυκιά πυγολαμπίδα αναβοσβήνει το φως της όταν θέλει να
προκαλέσει το αρσενικό  να πάει κοντά  της.  Το χρησιμοποιεί  επίσης για να
διώχνει τα   εντομοφάγα  ζώα.  . Για την παραγωγή αυτού του φωτισμού
καίγεται  μια λιπαρή ουσία. Παράγεται ψυχρό  φως  πολύ μεγάλης απόδοσης
,σε σχέση με τις γωτεινές πηγές που διαθέτει ο άνθρωπος.

Καλαμάρι γίγας: Νωθρός και κακός εραστής
Παρά το τεράστιο μέγεθός του, το καλαμάρι γίγας Architeuthis

διαθέτει έναν εγκέφαλο μόλις είκοσι γραμμαρίων. Το σώμα του είναι
πλαδαρό, χωρίς μεγάλη μυϊκή δύναμη. Στην ουσία δεν κολυμπά αλλά
επιπλέει, αφήνοντας τα θαλάσσια ρεύματα να τον παρασύρουν στα βάθη των
ωκεανών. Συνεπώς απέχει παρασάγγας από το φοβερό και τρομερό τέρας
που βυθίζει πλοία. Όπως κατέδειξαν οι επιστημονικές έρευνες, το μόριο



του αρσενικού φτάνει το ενάμισι μέτρο. Κατά την αναπαραγωγική περίοδο
ψεκάζει μ' αυτό μεγάλη ποσότητα σπέρματος στα πλοκάμια του θηλυκού, το
οποίο επωάζει τα αβγά του.

Ωστόσο η σεξουαλική ζωή του Architeuthis δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί ακίνδυνη. Αιτία ο μικρός του εγκέφαλος, ο οποίος δεν
επιτρέπει το σωστό συντονισμό των κινήσεών του, με αποτέλεσμα
παράπλευρες απώλειες. Μάλιστα οι ερευνητές βρήκαν μέσα στο στομάχι
αρκετών θηλυκών κομμάτια από πλοκάμια αρσενικών. Με βάση αυτά
υπέθεσαν ότι η ύπαρξή τους δεν οφείλεται σε τάσεις κανιβαλισμού αλλά στο
ότι τα πλοκάμια του αρσενικού φτάνουν πολύ κοντά στο στόμα του θηλυκού
τη στιγμή της συνεύρεσης.

ΓΑΙΔΟΥΡΙΑ     ΣΚΥΛΟΙ   ΚΑΙ   ΣΕΞ

Το καλοκαίρι του 2005    μια γυναίκα ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα πάνω στη
άμμο  κοντά στη  θάλασσα. Φορούσε μόνο το μπικίνι της. Είχε γυμνά τα στήθη
της  και έκανε ηλιοθεραπεία. Ένα γαϊδούρι  έβοσκε λίγο   πιο  πέρα. Σε λίγο,
όπως αφηγήθηκε  είδε το γαϊδούρι να την πλησιάζει, να στέκει ακριβώς δίπλα
της  και να την κοιτάζει  επίμονα από το κεφάλι ως τα πόδια.

Παράλληλα είδε το πέος   του να μεγαλώνει σιγά-σιγά, ώσπου έφθασε
πλήρη στύση. Τότε το ζώο άρχισε να το ανεβοκατεβάζει μέχρι την κοιλιά του
πολλές φορές. Ηταν φανερό ότι βρισκόταν σε σεξουαλική διέγερση.
Αναρωτήθηκε αν ήταν αυτή που είχε προκαλέσει τη σεξουαλική έξαψη, ή ήταν
σύμπτωση. Ωστόσο  φοβήθηκε  μάζεψε τα πράγματά της  κι έφυγε  από εκεί.

Συζήτησε  το θέμα  με την παρέα  της πολλές φορές αλλά οι γνώμες
διχάστηκαν.

Είναι  πάντως γνωστό ότι  οι σκύλοι  όταν είναι εκπαιδευμένοι να
«πηδάνε « τα αφεντικά τους, ερεθίζονται όταν τους βλέπουν γυμνούς ή
πεσμένους στο κρεβάτι. Συμβαίνει μάλιστα πολλές φορές   όταν τους βλέπουν
να επιστρέφουν στο σπίτι  ύστερα από απουσία   πολλών ωρών να τους
τραβάνε τα ρούχα  για να τους τα βγάλουν   και να τους πηδήξουν.

Οι   εραστές  που  θα πεθάνουν

Η μέλισσα  υπάρχει στη Γη το λιγότερο 15 εκατομμύρια χρόνια και
θεωρείται από τους πιο παλιούς κατοίκους της, που εξακολουθεί να υπάρχει
ακόμη και σήμερα.

Η βασίλισσα γονιμοποιείται μόνο μια φορά κάθε χρόνο, στην αρχή της
άνοιξης. Τότε εγκαταλείπει τη φωλιά και πετά στον αέρα συνοδευόμενη από
μερικές δεκάδες κηφήνες. Η "γαμήλια τελετή" και το ζευγάρωμα γίνεται



πάντα στον αέρα. Στο γαμήλιο αυτό ταξίδι η βασίλισσα δεν συνοδεύεται από
τις εργάτριες και είναι ουσιαστικά απροστάτευτη. Ακριβώς το γεγονός αυτό
έχει την πιο μεγάλη αξία στη φυσική επιλογή των μελισσών. Αν η βασίλισσα
δεν είναι ικανή να αποφύγει τους εχθρούς της, τότε πρέπει να πεθάνει,
χωρίς ν' αφήσει απογόνους. Τη θέση της θα πάρει κάποια άλλη που θα
αποδειχτεί πιο γερή και πιο ικανή.

Μετά το ζευγάρωμα η βασίλισσα επιστρέφει στην κυψέλη. Οι φύλακες
εργάτριες επιτρέπουν στη βασίλισσα να περάσει μόνο στην περίπτωση που
έχει γονιμοποιηθεί, διαφορετικά δεν την αφήνουν μέχρι που να γονιμοποιηθεί.
Δεν αφήνουν όμως τους κηφήνες να περάσουν. Μετά το γαμήλιο ταξίδι, οι
κηφήνες είναι καταδικασμένοι σε θάνατο.

Οι μέλισσες αποτελούν μέχρι σήμερα έναν άγνωστο κόσμο. Ενώ
πρόκειται για τέλεια οργανωμένη κοινωνία, δεν είναι ακόμη γνωστός ο τρόπος
λειτουργίας και συνεννόησης. Το ότι οι μέλισσες συνεννοούνται μεταξύ τους
είναι πέρα από κάθε αμφιβολία. Το ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει
είναι το πώς γίνεται αυτό.

Ο πελαργός βρίσκει τη δική του πελαργίνα

Η πρώτη δουλεία του πελαργού που θα φτάσει στον τόπο όπου θα
κλωσήσει, είναι να φροντίσει να εγκατασταθεί σε μια παλιά φωλιά, κατά
προτίμηση τη δική του. Σε οκτώ ημέρες ένα ζευγάρι πελαργών μπορεί να
τελειώσει το χτίσιμο μιας καινούργιας φωλιάς. Το αρσενικό φέρνει το υλικό
και το θηλυκό το τακτοποιεί.

Όταν υπάρχουν λίγες φωλιές και πολλοί πελαργοί που τις διεκδικούν, τα
τσακώματα είναι συχνά και πολλές φορές οι μάχες τελειώνουν με το θάνατο
του ενός αντίπαλου.

Οι πρώτοι πελαργοί που θα φτάσουν σ' έναν τόπο και θα εγκατασταθούν
στις φωλιές που υπάρχουν, είναι συνήθως αρσενικοί. Τα θηλυκά φτάνουν,
κατά κανόνα, αργότερα και το ζευγάρωμα γίνεται στη φωλιά, όπου συχνά
συναντιούνται οι σύντροφοι του περασμένου χρόνου, αν φυσικά επέζησαν και
οι δυο. Αλλιώς ο αρσενικός πελαργός ζητάει να τραβήξει στη φωλιά του μια
νέα σύντροφο. Εγκατάσταση στη φωλιά είναι δείγμα ότι το πουλί είναι ώριμο
πια. Στα βόρεια μέρη η ωριμότητα αρχίζει στο πέμπτο έτος της ηλικίας, στα
νοτιότερα νωρίτερα, πολλές φορές και στο δεύτερο χρόνο.

Όσοι αρσενικοί πελαργοί φτάνουν αργότερα στις περιοχές που
φωλιάζουν, αρχίζουν καβγάδες και μάχες, πολλές φορές αιματηρές, με
κείνους που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην περιοχή. Οι πελαργοί που φτάνουν



αργότερα, συνήθως είναι εκείνοι που για πρώτη φορά αισθάνονται ώριμοι και
συχνά μένουν χωρίς σύντροφο.

Του  τρώει το κεφάλι για εντονότερο σεξ

Το αλογάκι της Παναγιάς συνεχίζει να κάνει έρωτα έστω και αν
αποκεφαλιστεί. Ελκύεται από τη μυρωδιά της θηλυκιάς  που είναι κρυμμένη
μέσα στις  πασχαλιάς. Πηγαίνει από πίσω της κι όταν βρεθεί κοντά της
πηδάει επάνω της  και σφίγγοντάς την της κάνει έρωτα. Δεν τη φλερτάρει
ούτε της ζητάει  την άδεια. Συμπεριφέρεται όπως πρέπει για ένα αρσενικό
του είδους του, αλλά εάν το φέρσιμό του  δεν είναι κατάλληλο μπορεί να έχει
προβλήματα.

Το πώς θα τοποθετηθεί  πάνω της είναι το παν. Ένα αρσενικό που θα
πλησιάσει τη θηλυκιά  μετωπικά  μπορεί να αντιμετωπίσει το θάνατο με
αποκεφαλισμό.  Εάν την πλησιάσει σιγά-σιγά από πίσω, αλλά δεν  την
ακινητοποιήσει, τότε  η θηλυκιά  θα του δαγκώσει το κεφάλι και θα αρχίσει να
τρώει τον … ερωτιδέα, καθώς αυτός θα συνεχίζει να της αφήνει το σπέρμα
του στο σώμα της. Μερικές  φορές  η βίαιη θηλυκιά  θα φάει  εν μέρει  το
αρσενικό  πριν ακόμη την καβαλήσει. Σε αυτή την περίπτωση το χωρίς κεφάλι
αρσενικό, θα σφίξει τα πόδια του γύρω της, μέχρις ότου  το σώμα της
ακουμπήσει το δικό της,  θα  ανεβεί  από  πίσω της  και  θα της  κάνει
έρωτα  σαν να  μην  λείπει  τίποτα.

Πως  όμως  μπορεί να γίνει ακέφαλο σεξ; Οι κινήσεις τη στιγμή της
συνουσίας στα αλογάκια της Παναγιάς  ελέγχονται από νευρικά κύτταρα  στο
στήθος και όχι   στον εγκέφαλο.

Τα αρσενικά ορισμένων ειδών κάνουν πολύ καλύτερο  έρωτα  όταν είναι
ακέφαλα. Διότι   ένα κέντρο που βρίσκεται   στο κεφάλι του αρσενικού
απαγορεύει  το ζευγάρωμα  όσο η θηλυκιά δεν είναι αγκαλιασμένη. Όταν το
νεύρο αυτό αφαιρεθεί, όπως όταν η θηλυκιά του φάει το κεφάλι, όλοι οι
έλεγχοι χάνονται  και υπάρχει επαναλαμβανόμενη συνουσία.   Αυτό το ξέρει η
θηλυκιά και  προσπαθεί να φάει το κεφάλι του αρσενικού για εντονότερο σεξ.

Βέβαια αυτός  ο κανιβαλισμός συμβαίνει  μόνο σε μερικά από τα  1800
είδη που έχουν τα αλογάκια της Παναγιάς.

Το  καγκουρό

Το αρσενικό καγκουρό  περιμένει την κατάλληλη περίοδο ης θηλυκιάς  για να
ζευγαρώσει. Όταν υπολογίσει   ότι πλησίασε ο καιρός   πίνει τα  ούρα της, για να
διαπιστώσει αν υπάρχει μια ορμόνη  που προμηνύει το ζευγάρωμα. Αν τι
διαπιστώσει,  τότε προβαίνει στο ζευγάρωμα και η θηλυκιά το δέχεται.



Λιοντάρι και ζευγάρωμα

Κατά την περίοδο του ζευγαρώματος τα αρσενικά λιοντάρια περνούν το
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους ερωτοτροπώντας με τα θηλυκά

Το ρεκόρ σεξουαλικών περιπτύξεων κατέχει ένα αρσενικό, το οποίο μέσα σε 55
ώρες ζευγάρωσε 157 φορές με δύο θηλυκά.

Το διαρκές ζευγάρωμα του θηλυκού λιονταριού καθίσταται απαραίτητο, αφού τα
θηλυκά πρέπει να βρίσκονται σε διέγερση προκειμένου να έχουν ωορρηξία.

Λέαινα έκοψε τη γλώσσα του ''άπιστου'' συντρόφου

Μη νομίσετε ότι η τιμωρία της απιστίας από τον άλλο σύντροφο είναι προνόμιο μόνο
των ανθρώπων.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε στην Μποτσουάνα την τιμωρία που επέβαλε μια
λέαινα στο σύντροφό της:τον τραυμάτισε σοβαρά στη γλώσσα.

Η φωτογράφος άγριων θηρίων Λι Γουίταμ, έτυχε την κατάλληλη στιγμή στο σωστό μέρος
να «συλλάβει» με το φακό της ένα «συζυγικό» καυγά μεταξύ δύο λιονταριών.

Φωτογράφισε τη ζηλιάρα λιονταρίνα τη στιγμή που έκανε επίθεση στον σύντροφό της,
επειδή αυτός ανταποκρίθηκε στο ερωτικό κάλεσμα ενός άλλου θηλυκού.

Παράλληλα η παραλίγο… απατημένη λιονταρίνα, άρχισε να αναζητά και την αντίζηλό
της για να την τιμωρήσει.

Σύμφωνα με τη Γουίταμ, σπάνια μέλη του ζωικού βασιλείου εκφράζουν με τόσο βίαιο
τρόπο τη ζήλια τους.

Πίθηκοι καμάκι…….

Οι πίθηκοι παρατηρώντας τα οπίσθια μιας θηλυκής αντιλαμβάνονται αν είναι
ερεθισμένη και έτοιμη για ζευγάρωμα..
Οι πίθηκοι παρατηρώντας τα προσόντα των αρχηγών της ομάδας, καταλαβαίνουν αν
μπορούν να σταθούν απέναντι στον ανταγωνιστή τους.

Γυμνοσάλιαγκας και ζευγάρωμα

Ο γυμνοσάλιαγκας των κήπων είναι ερμαφρόδιτος, ταυτοχρόνως αρσενικός και
θηλυκός. Το ζευγάρωμα τελείται όταν το ζευγάρι κρεμαστεί με το κεφάλι προς τα
κάτω από μια ίνα βλέννας τότε, τα αρσενικά όργανα ξεπροβάλλουν και κρέμονται
ακόμα χαμηλότερα, όπου και συντελείται η ανταλλαγή γαμετών.

Ελάφια και ζευγάρωμα



Την εποχή του ζευγαρώματος  τα ελάφια σκούζουν μέχρι και δύο φορές το λεπτό
νυχθημερόν. Σκοπός των τραγουδιών τους είναι να κρατήσουν σε απόσταση τα άλλα
αρσενικά και να προσκαλέσουν τα θηλυκά

Ιγκουάνα και αυνανισμός

Τα ιγκουάνα αυνανίζονται, χωρίς να εκσπερματώνουν, μόνο τα νεαρά αρσενικά ή
όσα είναι μικρά σε μέγεθος, προκειμένου να είναι έτοιμα αν τους δοθεί η ευκαιρία να
ζευγαρώσουν.

Ζευγάρωμα σκατζόχοιρων

Στο ζευγάρωμα των σκαντζόχοιρων, το αρσενικό δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο,
αφού το θηλυκό κατεβάζει τα αγκάθια του ώστε να μην πληγωθεί η κοιλιά του
συντρόφου του.

Βίδρα (ή ενυδρίδα

Οι βίδρες έχουν έντονα την αίσθηση του δικού τους χώρου, και ζουν μόνες τους
κυρίως. Η περιοχή ενός ζώου μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 40 χμ., ανάλογα με την
τροφή που υπάρχει.

Τεκνοποιούν οποιαδήποτε εποχή του χρόνο και το ζευγάρωμα γίνεται
υποβρύχια. Μετά από μια περίοδο εγκυμοσύνης που κρατάει περίπου 63 μέρες,
γεννιούνται από ένα έως τέσσερα κουτάβια, που θα παραμείνουν κοντά στη μητέρα
τους ένα χρόνο. Τότε θα την αφήσουν και θα ξεκινήσουν τη μοναχική ζωή του
έφηβου καθώς δεν ωριμάζουν ερωτικά πριν γίνουν 2-3 ετών.

Όσο είναι μικρές είναι ιδιαίτερα παιγνιδιάρες και τις έχουμε δει συχνά να
απολαμβάνουν τσουλήθρες στη λάσπη και να παίζουν κυνηγητό, παιγνίδια που
κάνουν μεταξύ τους όπως και με τη μητέρα τους.

Όταν ερωτοτροπούν οι μεγάλες απολαμβάνουν και αυτές το καλό παιχνίδι, αν
και η αρσενική βίδρα δεν κάθεται να βοηθήσει με τη φροντίδα των  μικρών και
φεύγει να βρει άλλο θηλυκό, αν μπορεί, να ζευγαρώσει  ακόμα μια φορά.

Οι τσαλαπετεινοί είναι μονογαμικοί και φτιάχνουν τη φωλιά τους όπου βρίσκουν
μια κατάλληλη τρύπα. Αυτή μπορεί να βρίσκεται σε δέντρο, σε τοίχο, σε γκρεμό, σε
χαράδρα ανάμεσα σε βράχους, ή ακόμη και στο επίπεδο έδαφος. Μια φωλιά μπορεί
να χρησιμοποιηθεί αρκετά χρόνια. Την επιλέγει το αρσενικό και οριοθετεί το δικό του
χώρο. Μετά το ζευγάρωμα η θηλυκή θα κάνει μεταξύ πέντε και οκτώ αβγά.

Κροκοδειλάκι (ή σαύρα «αγάμας»)



Τα αρσενικά κροκοδειλάκια έχουν την αίσθηση του χώρου τους, και την εποχή
του ζευγαρώματος μάχονται να υπερασπιστούν την περιοχή τους. Χρησιμοποιούν μια
σειρά από διαφορετικές κινήσεις σήματα τόσο για να ελκύσουν το ταίρι τους όσο και
για να απωθήσουν τυχόν αντίζηλους.

Όταν κουνάει το κεφάλι οριζόντια είναι σήμα επιθετικότητας, ενώ όταν κουνάει
το κεφάλι κάθετα (που σε μας μοιάζει σαν να κάνει κάμψεις) είτε είναι σήμα ότι
δεσπόζει είτε αποτελεί ιεροτελεστία ζευγαρώματος – ανάλογα τις συνθήκες.

Το ζευγάρωμα κρατάει δυο λεπτά, και μετά η γονιμοποιημένη θΗλυκή
αναζητάει ένα κατάλληλο μέρος να σκάψει ένα λαγούμι για τα αβγά της. Μπορεί να
κάνει από τρία έως οκτώ αυγά.
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