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Το όνομά του εικάζεται πως προέρχεται  
από τη λέξη 'λύκη‘ που σημαίνει φως.

Ο Θεός του φωτός, ο Απόλλωνας,  
αποκαλείται και «Λύκειος», με σύμβολο το λύκο.



Ο Λύκος (Canis lupus) ανήκει στην οικογένεια των Κυνοειδών στην  
οποία ανήκουν επίσης το τσακάλι, η αλεπού και ο σκύλος



Έχει κοινή καταγωγή με το σκύλο (Canis lupus familiaris)
και θεωρείται πρόγονος όλων των ειδών σκύλων που υπάρχουν σήμερα



Πώς είναι;

Πώς είναι;



Μήκος: 1 με 1,5 μέτρο
Ύψος: 90 εκατοστά  

Φουντωτή μακριά ουρά



Βάρος περίπου 50-60 κιλά



Ψηλά πόδια
Τα πέλματα του είναι στραμμένα προς τα έξω για να  

έχει καλύτερη ισορροπία και να βαδίζει στο χιόνι



Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα
40-50 χιλιομέτρων.



Ο «γκρίζος λύκος» είναι γκρίζος  
αλλά και κόκκινος, καφέ, μαύρος ή…



…τελείως άσπρος



Πώς είναι;

Πώς ζει;



Ζει σε αγέλες με 6 ή 7 μέλη για καλύτερα  
αποτελέσματα στο κυνήγι



Αρχηγός είναι το πιο δυνατό ζώο της αγέλης (αρσενικό ή θηλυκό)

και μαζί με το ταίρι του είναι το αναπαραγωγικό  
ζευγάρι της αγέλης



Τα μέλη κάθε αγέλης επικοινωνούν μεταξύ τους  
με ήχους και σήματα



Ένας λύκος μπορεί να ακούσει το ουρλιαχτό ενός  
άλλου λύκου από απόσταση έως και 10 χλμ, όταν ο  

άνθρωπος αντιλαμβάνεται απόλυτη σιωπή



Πώς είναι;

Τι τρώει;



Το κρανίο του είναι μεγάλο σε σχέση με το σώμα του.
Έχει 42 δόντια με μεγάλους κυνόδοντες



Μπορεί να εντοπίσει το θήραμά του
σε απόσταση 3χλμ. μόνο από τη μυρωδιά.



Το δάγκωμά του έχει απίστευτη δύναμη.
Κυνηγά συνήθως τη νύχτα



Διανύει μεγάλες αποστάσεις  
για να βρει την τροφή του.



Τρέφεται κυρίως με άγρια φυτοφάγα ζώα



Σε περίπτωση που αυτά εκλείπουν στρέφεται  
σε μικρότερα ζώα ή κτηνοτροφικά ζώα



Πώς είναι;

Πώς αναπαράγεται;



Οι λύκοι ζευγαρώνουν νωρίς την άνοιξη



Μετά από εγκυμοσύνη 2 μηνών
η λύκαινα γεννάει 3-7 μικρά που θηλάζουν



Σε δύο μήνες περίπου τα μικρά είναι σε θέση  
να φάνε κρέας



Στην ηλικία των 22 μηνών ολοκληρώνεται η  
ενηλικίωσή τους



Εγκαταλείπουν σταδιακά  
την περιοχή που γεννήθηκαν…



…αναζητώντας τη δική τους…



…επικράτεια



Πώς είναι;

Σε ποια μέρη ζει;



Υπήρξε το θηλαστικό με τη μεγαλύτερη γεωγραφική  
εξάπλωση στον πλανήτη μας



Κάλυπτε όλο σχεδόν το βόρειο ημισφαίριο



Στην Ευρώπη, λύκους συναντά κανείς σε μικρούς  
πληθυσμούς στην: Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην

Ιταλία, στις σκανδιναβικές χώρες



Σε μεγαλύτερους πληθυσμούς, στα ανατολικά της  
Ευρώπης ενώ πρόσφατα επανεμφανίστηκε  
στη Γαλλία, στην Ελβετία και στη Γερμανία



Χάρτης εξάπλωσης του λύκου στην Ελλάδα



Ο λύκος εξαφανίστηκε από την Πελοπόννησο  
στο τέλος της δεκαετίας του ’30



Στην Ελλάδα σήμερα υπολογίζεται ότι ζουν 700 λύκοι  
σε όλο σχεδόν το ηπειρωτικό ανάγλυφο της χώρας,  

βόρεια της Βοιωτίας



Πώς είναι;

Κινδυνεύει;



Η διάνοιξη 
εκτεταμένου και

ανεξέλεγκτου δικτύου  
δασικών δρόμων, η

επέκταση των
βοσκοτόπων

και η μείωση των 
δασικών  εκτάσεων, 
οδηγούν σταδιακά

στην υποβάθμιση των
βιοτόπων του λύκου

απειλώντας την 
επιβίωσή του



Οι δαγκάνες και τα 

δηλητηριασμένα 

δολώματα  

συνεχίζουν να τον

σκοτώνουν, αν και 

ο νόμος,  ήδη από 

το 1991,

απαγορεύει αυστηρά  

τη χρήση τους



98 σκοτωμένοι λύκοι  
μέχρι σήμερα….



Πώς είναι;

Προστατεύεται;



Ελλάδα



Ελλάδα



Ελλάδα



Ελλάδα



Ελλάδα



Γαλλία



Σιβηρία



Πορτογαλία



Αμερική



Αμερική



Αλάσκα
http://www.wolfsongalaska.org

http://www.wolfsongalaska.org/


«Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερους  
λύκους όχι λιγότερους»



«Σοφέ λύκε συγχώρεσε  
την άγνοια του ανθρώπου…»



Πώς είναι;

Επιμέλεια και επεξεργασία εικόνων
Ασημίνα Τρικάλη

Ε.ΤΕ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης 
Υπεύθυνη φωτογραφικού αρχείου ΜΦΙΚ
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