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ΘΑΛΑΗΑ ΥΔΛΩΝΑ 

 

     

 

   Ζ τελώνα (επίζη. νλόκ. γέλνπο Testudo) 

είλαη εξπεηό. Αλήθεη ζηελ αξηίγνλε ηάμε ηεο 

πξσηόγνλεο πθνκνηαμίαο αλαςηδσηά. Υαξα-

θηεξηζηηθό ηνπο ν νζηέηλνο ζώξαθαο (Υέιπ-

ν)γηα λα πξνζηαηεύεηαη, ηελ ζαξθώδε γιώζζα 

θαη ηελ απνπζία δνληηώλ.        

   Τπάξρνπλ ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο θαη ακθίβηεο 

ρειώλεο. Ενπλ θαη ζε εύθξαηα θαη ζε ηξνπηθά 

θιίκαηα. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ησλ ρεισ-

λώλ είλαη ην θαβνύθη ηνπο, ην νπνίν πξνζηα-

ηεύεη ην ζώκα ηνπο. 

 

  

  Θαλάζζιες  

 

   Σα άθξα ηνπο είλαη  ζαλ πηεξύγηα θαη ν ζώξαθαο ηνπο πνιύ πεπιαηπζκέλνο. 

Σξέθνληαη κε ζαιάζζηα θπηά θαη αζπόλδπια. Ζ γνληκνπνίεζε ηνπο γίλεηαη ηνπο ζε-

ξηλνύο κήλεο θαη γελλνύλ πεξηζζόηεξα απγά 

από ηηο ρεξζαίεο θαη ε απόζεζή ηνπο γίλεηαη 

ηκεκαηηθά. θάβεη ζηελ άκκν ησλ παξαιηώλ 

θαη ελαπνζέηεη κέζα ζηελ ιαθθνύβα  100-120 

απγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο, ε ζεξκόηεηα 

ηνπ ήιηνπ βνεζά ζηελ εθθόιαςε ησλ απγώλ. Σα 

απγά έρνπλ ην κέγεζνο κηαο κπάιαο ηνπ πηλγθ 

πνλγθ θαη παξακέλνπλ ζηελ θσιηά γηα 50-60 

εκέξεο. Ζ ζεξκνθξαζία θαζνξίδεη ην θύιν ησλ 

λενζζώλ ζε θάζε θσιηά.  

   Οη δεξκαηνρειώλεο είλαη νη κεγαιύηεξεο ζα-

ιάζζηεο ρειώλεο, κε κήθνο πνπ κπνξεί λα   

θηάζεη ηα 2,50 κέηξα θαη κε βάξνο πνπ μεπεξλά ηα 500 θηιά θαη ζεσξείηαη πεξηζζό-

ηεξν απεηινύκελν είδνο από ηελ θαξέηα-θαξέηα.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΑΦΔ ΑΡΚΟΤΓΑ 
 

      

     Ζ θαθέ αρκούδα (Ursus arctos) είλαη πακθάγν ζειαζηηθό δών, είδνο αξθνύδαο   

(ίζσο ην γλσζηόηεξν) πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζε κάδα από 170 κέρξη 300 θηιά. 

   ηελ Διιάδα, ε θαθέ αξθνύδα ππάξρεη θπξίσο ζηε 

δπηηθή θαη βνξεηνδπηηθή Διιάδα σζηόζν ν πιεζπ-

ζκόο ηεο είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

   Ζ θαθέ αξθνύδα σο ην 15ν αηώλα, δνύζε ζε νιό-

θιεξε ηελ Δπξώπε. Ζ θαηαζηξνθή ησλ βηνηόπσλ ηεο 

θαη ην θπλήγη ηεο πνπ έρεη απαγνξεπηεί εδώ θαη δύν 

δεθαεηίεο πεξίπνπ, είλαη νη θύξηεο αηηίεο ηεο ζηαδηα-

θήο εμαθάληζήο ηεο από ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο. 

    ηελ Διιάδα έσο ην 17ν αηώλα, ε αξθνύδα δνύζε 

αθόκε θαη ζηελ Πεινπόλλεζνο , ζήκεξα έρεη πεξην-

ξηζηεί ζηε βόξεηα Πίλδν θαη ηελ θεληξηθή Ρνδόπε. Ο πιεζπζκόο  ηεο δελ μεπεξλά ηα 

150 άηνκα θαη απνηειεί ην λνηηόηεξν ηκήκα ηνπ Βαιθαληθνύ πιεζπζκνύ πνπ δελ με-

πεξλά ηα 2.500 άηνκα. Παξόια απηά είλαη από ηνπο κεγαιύηεξνπο πιεζπζκνύο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ θπζηθή ζύλδεζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο θαθέ αξθνύδαο ζηα 

Βαιθάληα ζα απμήζεη ηηο πηζαλόηεηεο επηβίσζεο ηνπ είδνπο θαη ζηελ Διιάδα. 

                                                       

ΣΡΟΦΖ 
  Ζ αξθνύδα είλαη δών πακθάγν κε πξνηίκεζε ζηηο ηξνθέο θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη 

έρεη αλάγθε από κεγάιεο πνζόηεηεο ηξνθήο. Σξέθεηαη κε όισλ ησλ εηδώλ ηνπο δηα-

ζέζηκνπο θαξπνύο ηνπ δάζνπο: βαηόκνπξα, άγξηα 

θνξόκεια, θεξάζηα, κήια, αριάδηα, ζκένπξα, θαξ-

πνύο ζνξβηάο, αγξηνθξάνπιεο, βειαλίδηα, θαξπνύο 

νμηάο αιιά θαη βνιβνύο, ξίδεο θαη ρόξηα. πκπιε-

ξώλεη ην δηαηηνιόγηό ηεο κε κέιη, κηθξά θαη κεγάια 

ζειαζηηθά, έληνκα, κπξκήγθηα, βαηξάρηα, ζαιηγθά-

ξηα, ςάξηα θαη ρειώλεο. 

 

ΥΔΗΜΔΡΗΟ ΤΠΝΟ 

      Μία από ηηο αμηνπεξίεξγεο θάζεηο ηνπ βηνινγη-

θνύ θύθινπ ηεο αξθνύδαο είλαη ν ρεηκέξηνο ύπλνο 

πνπ δηαθέξεη νπζηαζηηθά από ηε γλσζηή ρεηκέξηα 

λάξθε πνπ ραξαθηεξίδεη άιια είδε ζειαζηηθώλ όπσο ν ζθαληδόρνηξνο γηα παξάδεηγ-

κα.  

                                           

ΚΗΝΓΤΝΟΗ- ΑΠΔΗΛΔ 

 Ζ θόλεπζε ηεο θαθέ αξθνύδαο. 

 Ζ ππνβάζκηζε ή ε απώιεηα ησλ βηνηόπσλ ηεο θαθέ αξθνύδαο ιόγσ αιόγη-

ζηεο δηάλνημεο δαζηθώλ δξόκσλ, απξνγξακκάηηζηεο θαη αιόγηζηεο πινηνκίαο 

θαη ππξθαγηώλ  

 Ο θαηαθεξκαηηζκόο ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηνπ είδνπο. 

 Ζ ειιηπήο ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ. 

 

 



 

ΑΓΡΗΟΓΑΣΑ 

 

 

    

  Ζ αγξηόγαηα ηεο Δπξώπεο είλαη ζηελή ζπγγελήο ηεο θνηλήο 

γάηαο, παξ’ όια απηά είλαη πνιύ πην άγξηα θαη πνιύ δύζθνια 

εμεκεξώλεηαη. Μνηάδεη κε κηα θνηλή νηθηαθή παξδαιή γάηα ε 

νπξά ηεο όκσο είλαη πην παρηά θαη πην καθξηά. Σν κήθνο ηνπ 

ζώκαηόο ηεο θηάλεη κέρξη θαη ην 1,2κ. ελώ παξαπάλσ από ην 

κηζό θαηαιακβάλεη ε νπξά ηεο. Επγί-

δεη γύξσ ζηα 8-9 θηιά, ελώ ζε ύςνο 

θηάλεη κέρξη θαη ηα 40εθ. Σν ζειπθό 

θπνθνξεί γηα 65-70 κέξεο πεξίπνπ θαη γελλάεη γύξσ ζηα 5-6 

κηθξά, εθ ησλ νπνίσλ κεξηθά ζπρλά πεζαίλνπλ πξόσξα. Όζα δνπλ, 

αλαπηύζζνληαη γξήγνξα θαη ζε ειηθία ελόο έηνπο έρνπλ απνμελσ-

ζεί από ηε κεηέξα ηνπο θαη ςάρλνπλ γηα ζύληξνθν. Ζ αγξηόγαηα 

ζηελ Διιάδα είλαη δών πξνο εμαθάληζε. 

 

 

 

  
                                     Ο ΛΤΚΟ (Canis lupus) 

      

 

   Ο Λύθνο ( Canis lupus) είλαη ζειαζηηθό ηεο ηάμεο ησλ 

αξθνθάγσλ (carnivora). Έρεη θνηλή θαηαγσγή κε ηνλ 

ζθύιν (Canis lupus familiaris) θαη ζεσξείηαη πξόγνλνο ό-

ισλ ησλ εηδώλ ζθύισλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Οη ιύθνη 

ήηαλ θάπνηε άθζνλνη θαη θαηνηθνύζαλ ζηε Βόξεηα Ακεξη-

θήο, ηελ Δπξαζία θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. ήκεξα, γηα ιό-

γνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εμάπισζε θαη ηε δξα-

ζηεξηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ θαηα-

ζηξνθή ησλ ηόπσλ δηαβίσζεο ησλ ιύθσλ αιιά θαη ην εθηεηακέλν θπλήγη ηνπο, νη ιύ-

θνη ππάξρνπλ κόλν ζε έλα πνιύ κηθξό θνκκάηη ηεο πξνεγνύκελεο δώλεο εμάπισζήο 

ηνπο. 

   Ο ιύθνο θέξεη αξθεηά από ηα αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθύινπ. Ο ιαηκόο ηνπ 

σζηόζν είλαη κεγαιύηεξνο σο πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη 

πεξηζζόηεξν δπζθίλεηνο. Σν θξαλίν ηνπ είλαη κεγάιν ζε 

ζρέζε κε ην ππόινηπν ζώκα ηνπ θαη δηαζέηεη ζπλνιηθά 

42 δόληηα κε ραξαθηεξηζηηθνύο κεγάινπο θπλόδνληεο. Σν 

κήθνο ελόο κέζνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ είδνπο θπκαίλεηαη 

από 1-1,5 κ. θαη ην ύςνο ηνπ 65-90 εθ. κε αληίζηνηρν βά-

ξνο 30-50 θηιά. Σν ηξίρσκά ηνπ έρεη θαηά απόρξσζε θα-

ηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα θαη θαηνθίηξηλε ην θαινθαί-

ξη. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ιύθνπ, ςειά πόδηα, θαξδύ πέικα ηνπ επηηξέπνπλ λα πεξπαηά κε 

άλεζε ζην ρηόλη. Ωο ζεξεπηηθό είδνο δηαλύεη κεγάιεο απνζηάζεηο ζε αλαδήηεζε ηεο 

ηξνθήο ηνπ θαη κπνξεί λα αλαπηύμεη ηαρύηεηα 40-50 km/h. 

 

 



ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΑ 

 

   ηε δηαηξνθή ηνπ πεξηιακβάλνληαη κηθξά δώα, θαξπνί, αθόκε θαη αγξνηηθά δώα. 

Γελ έρεη κόληκε θαηνηθία θαη θηλείηαη δηαξθώο ζε αλαδήηεζε πεξηνρώλ πνπ ηνπ εμα-

ζθαιίδνπλ ηξνθή. Κπλεγά ζπλήζσο ηε λύρηα, ελώ 

ηελ εκέξα θξύβεηαη ζε ππόγεηεο ζηνέο ή θνηιόηεηεο 

βξάρσλ. Εεη ζε νηθνγελεηαθέο νκάδεο ή επξύηεξεο 

νκάδεο νηθνγελεηώλ, ηηο απνθαινύκελεο αγέιεο, θπ-

ξίσο γηα ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο. Ππξήλαο ηεο αγέ-

ιεο είλαη ην αλαπαξαγσγηθό δεπγάξη. Κάζε αγέιε 

θηλείηαη ζε απζηεξά θαζνξηζκέλε πεξηνρή, ηελ ν-

πνία νξηνζεηεί ην θπξίαξρν αξζεληθό, ν αξρεγόο 

ηεο αγέιεο, κέζσ ηεο νύξεζεο. Ο Baden Powell 

(ηδξπηήο ηνπ πξνζθνπηζκνύ) επέιεμε ηελ αγέιε ησλ ιύθσλ γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ 

νκάδα ησλ κηθξώλ πξνζθόπσλ (ιπθόπνπια). 

 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

Ο ιύθνο είλαη κνλνγακηθό είδνο θαη δεπγαξώλεη γηα όιε ηνπ ηε δσή. Ζ αλαπαξαγσγή 

πεξίνδνο μεθηλά λσξίο ηελ άλνημε από ηνλ Φεβξνπάξην έσο ηνλ Απξίιην. Ζ εγθπκν-

ζύλε ζην ζειπθό δηαξθεί 60-63 εκέξεο (όζν θαη ζηνλ ζθύιν) θαη θαηόπηλ γελλά 4-7 

κηθξά, πνπ αλεμαξηεηνπνηνύληαη κεηά ηνλ έθην κήλα ηεο δσήο ηνπο, αιιά ζπλήζσο 

παξακέλνπλ ζηελ νηθνγέλεηα κέρξη ην θζηλόπσξν ηνπ επόκελνπ έηνπο. 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΚΑΛΗ 

 

                                                                                                          

                 
   Σν ηζαθάιη ην ζπλαληάκε 

ζρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο 

ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο.                                                                                  

 Σν κνλαδηθό λεζί όπνπ έρεη 

επηβεβαησζεί ε παξνπζία 

ηνπ είλαη ε άκνο.                        

 Γελ έρεη γίλεη αθξηβήο εθηί-

κεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ, 

αιιά όια ηα ζηνηρεία 

 δείρλνπλ  κείσζή ηνπ. 

           

 

 

 

 

 



 

ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΦΩΚΗΑ ΜΟΝΑΥΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ 

(Monahous Monahous) 

 

       

 

Ζ κεζνγεηαθή θώθηα Μονάτοσς Μονάτοσς (Mo-

nahous monahous), είλαη έλα από ηα ηξία είδε ηνπ 

γέλνπο Μνλάρνπο θαη έλα από ηα κεγαιύηεξα είδε 

ηεο νηθνγέλεηαο Phosidae. Σν κήθνο ησλ ελήιηθσλ 

δώσλ θπκαίλεηαη κεηαμύ 2,0-2,4 κέηξα, ελώ ην 

βάξνο ηνπο ππνινγίδεηαη όηη θζάλεη ηα 200-300 

θηιά. 

 

 

ΔΞΑΠΛΩΖ 

Ζ Μεζνγεηαθή θώθηα δεη πιένλ κόλν ζε ηέζζεξηο 

απνκνλσκέλνπο πιεζπζκνύο. Απηνί βξίζθνληαη ζηα λεζηά Μαδέξα θαη ηελ αθηή Κά-

βν Μπαιάλθν ηεο Μαπξηηαλία ζηνλ Αηιαληηθό,ζηηο Μεζνγεηαθέο αθηέο ηνπ Μαξό-

θνπ θαη ηεο Αιγεξίαο θαη ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην ζην Ηόλην θαη ην Αηγαίν Πέιαγνο 

θαη ζηα κεζνγεηαθά παξάιηα ηεο Σνπξθίαο. 

 

ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΑ 

Ηζηνξηθέο πήγεο αλαθέξνπλ όηη νη Μεζνγεηα-

θέο θώθηεο ζπλήζηδαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ αλνη-

ρηέο παξαιίεο γηα λα μεθνπξάδνληαη θαη γελ-

λάλε. ήκεξα όκσο, ιόγσ ηεο αλζξώπηλεο ό-

ριεζεο ηηο ζπλαληάκε θπξίσο ζε απξόζηηεο 

παξάθηηεο ζαιαζζηλέο ζπειηέο. 

 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

   Σα ζειπθά γελλάλε έλα κόλν κηθξό θαη ην 

ζειάδνπλ γηα 3-4 κήλεο. Σν είδνο κπνξεί λα 

δήζεη έσο θαη 30 ρξόληα ζηε θύζε, ελώ ε ζε-

μνπαιηθή σξηκόηεηα παξαηεξείηαη ζηνλ 5-6 ρξόλν ζηα αξζεληθά θαη ζηνλ 3-4 ρξόλν 

ζηα ζειπθά. Οη κεζνγεηαθέο θώθηεο ηξέθνληαη θπξίσο κε ςάξηα, αζηαθνύο θαη ρηα-

πόδηα. 

 

ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

Ο πην ζεκαληηθόο πιεζπζκόο ηνπ είδνπο δεη θαη αλαπαξάγεηαη ζηελ αλαηνιηθή Με-

ζόγεην όπνπ ππνινγίδεηαη όηη δνπλ πεξίπνπ 300-350.Οη πην γλσζηνί πιεζπζκνί ζηελ 

πεξηνρή απηή βξίζθνληαη ζηηο Β. πνξάδεο , ηελ  Κίκσιν  θαη ηελ Κάξπαζν ζηελ Δι-

ιάδα θαη ζηελ Κηιηθία ζηελ Σνπξθία   

 

ΚΤΡΗΔ ΑΠΔΗΛΔ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Οη θπξηόηεξεο απεηιέο γηα ην είδνο είλαη ν θαηαθεξκαηηζκόο θαη ε αιινίσζε ησλ βην-

ηόπσλ, ε απμεκέλε ζλεζηκόηεηα ιόγσ εζειεκέλεο ζαλάησζεο θαη ε απμεκέλε ζλε- 

ζηκόηεηα από ηελ παγίδεπζε ζε δίρηπα. 

 

 



ΔΛΑΦΗ 

 

                     

   Σν ειάθη είλαη δών ζειαζηηθό ,κεξπθαζηηθό ,πνπ 

αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ειαθηδώλ θαη ζην γέλνο 

ησλ αξηηνδαθηύισλ .Δίλαη όκνξθν, ιεπηόζσκν , κε 

θνληό θαζηαλόρξσκν καιαθό ηξίρσκα . Σν θεθάιη 

ηνπ είλαη κηθξό , κε ξύγρνο κπηεξό. Έρεη κεγάια 

όκνξθα κάηηα θαη ιεπηά επθίλεηα πόδηα .Σν αξζε-

ληθό έρεη ζην θεθάιη ηνπ θέξαηα κεγάια κε δηαθια-

δώζεηο πνπ αλαλεώλνληαη θάζε ρξόλν θαη κνηάδνπλ 

κε θύιια πιαηηά Εεη ζε ππθλά δάζε δεπγαξσηά ή 

πνιιά καδί (αγέιεο) θαη ηξέθεηαη κε ριόε , ρόξηα ή 

θαη κε ηελ θινύδα από ηνπο θνξκνύο  ησλ κηθξώλ 

δέληξώλ , ηνπο νπνίνπο  επίζεο θαηαζηξέθεη ηξίβνληαο επάλσ ηα θέξαηά ηνπ , όηαλ 

είλαη ε επνρή λα αιιάμεη ην δέξκα ηνπ. Σν θνηλό ειάθη , πνπ ην ζπλαληάκε ζηα πε-

ξηζζόηεξα κέξε ηεο Δπξώπεο  θαη ηεο  Μηθξάο Αζίαο , έρεη κήθνο σο 2,30κ. θαη ύςνο 

σο 1,50κ. θαη δπγίδεη  σο 100 θηιά. Εεη γύξσ ζηα 40κε 50 ρξόληα . ηνλ  ηόπν καο ζπ-

λαληηέηαη  ζηνλ Όιπκπν , ζηα βνπλά ηεο 

Ζπείξνπ θαη ζε κεξηθά νξεηλά  κέξε ηεο 

Μαθεδνλίαο . Έρεη ερζξνύο  όια ηα αξ-

παθηηθά δώα θαη ηνλ άλζξσπν . To κόλν 

όπιν γηα ηελ άκπλα ηνπ είλαη ην είλαη ην 

γξήγνξν ηξέμηκό ηνπ θαη νη νμύηαηεο 

αηζζήζεηο ηνπ. Σν ζειπθό ηνπ, πνπ δελ 

έρεη θέξαηα , γελλά κηα θνξά ην ρξόλν ( 

θάζε 10 κήλεο) 1 σο 2 ειαθάθηα πνπ ηα 

ζειάδεη θαη ηα αγαπά πνιύ . Σν θπλε-

γνύλ γηα ην λνζηηκόηαην θαη επθνινρώ-

λεπην θξέαο ηνπ, πνπ είλαη αλεθηίκεην 

γηα ηνπο αξξώζηνπο. 

 

                       

ΣΟ ΕΑΡΚΑΓΗ 

 

 

   Σν δαξθάδη είλαη από ηα ζπρλόηεξα ζε εκθά-

ληζε ζειαζηηθά ησλ βνπλώλ ηεο Βνξείνπ Δι-

ιάδαο .Σν ζπλαληνύκε ην θαινθαίξη είηε σο 

κνλαρηθό είηε ζε νηθνγελεηαθέο νκάδεο (ζειπ-

θό  κε ηα κηθξά ηνπ ) ελώ ην ρεηκώλα , ζηηο ρην-

ληζκέλεο πιαγηέο ησλ βνπλώλ ηεο νξεηλήο Γξά-

καο ,ζπλήζσο ζπλππάξρεη ζε κεγαιύηεξεο νκά-

δεο . Πξνηηκά  αξαηά δάζε θαη ζπρλάδεη ζε γε-

σξγηθέο θαιιηέξγεηεο δίπια ζε δάζε . Σν θα-

ινθαίξη κεηαθηλείηαη ζηηο ςειόηεξεο  πεξηνρέο ελώ ην ρεηκώλα θαηεβαίλεη ρακειόηε-

ξα .Σξέθεηαη κε πνώδε θπηά , ζάκλνπο , βαηόκνπξα , αγξηνηξηαληαθπιιηέο θαη δηά-

θνξα πιαηύθπιια. Ζ πεξίνδνο εγθπκνζύλεο δηαξθεί ελληά κήλεο θαη γελλά 1-2 κηθξά. 

Σα λενγλά κεηά από δπν εβδνκάδεο αθνινπζνύλ ηελ κεηέξα ηνπο ζηελ αλαδήηεζε 

ηξνθήο. Εεη 10-12 ρξόληα.                                                                                                                                                                     



 

                                  ΣΟ ΓΔΡΑΚΗ  

 

Αξπαρηηθό εκεξόβην πνπιί ηεο νηθνγέλεη-

αο ησλ ηεξαθηδώλ. Σν ζώκα ηνπ εύξσζην 

θαη θηάλεη ζε κήθνο ηα 33-35 εθαηνζηά. 

Σν θεθάιη ηνπ, ν ιαηκόο ηνπ θαη ε νπξά 

ηνπ είλαη  γθξηδσπά , ελώ ε ξάρε ηνπ είλαη 

θαζηαλόρξσκε. Σξέθεηαη κε πνληίθηα, κη-

θξά πνπιηά θαη έληνκα. Σν ζειπθό γελλά 

2-6 απγά πνπ είλαη ζρεδόλ θνθθηλσπά κε 

ζθνύξα ζηίγκαηα. Σν ζειπθό επσάδεη ηα 

απγά γηα πεξίπνπ 28-30 κέξεο . Σα γεξά-

θηα δνπλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο αιιά θαη ζε 

δαζώδεο πεδηάδεο . Φηηάρλνπλ ηελ θσιηά ηνπο ζε πςειέο θνξπθέο , ζε δέληξα , ζε 

εξεηπσκέλα θηίξηα ε ρξεζηκνπνηνύλ εγθαηαιεηκκέλεο θσιηέο άιισλ πνπιηώλ . ηελ 

Διιάδα απαληνύλ σο επηδεκεηηθά πνπιηά ζηελ ηεξεά Διιάδα , ζηελ Πεινπόλλεζν 

θαη ζηα λεζηά θαη ηελ Κξήηε. 

 

 

 

ΜΑΤΡΟΓΤΠΑ 

 

   Ο καπξόγππαο (Aegyp ius monachus) είλαη ζπάλην θαη 

ηνπηθό επηδεκεηηθό είδνο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί πξν-

ζηαηεπόκελν είδνο θαζώο πιένλ θηλδπλεύεη κε εμαθάληζε 

ζηελ Διιάδα. 

 

 

 

 

                                                       ΒΑΗΛΑΔΣΟ 

 

Βαζηιαεηόο (Aquila heliaca) είλαη ν ζπαληόηεξνο αεηόο ηεο 

Διιάδαο θαη έλα από ηα ζπαληόηεξα αξπαθηηθά πνύιηά ησλ 

ρσξώλ ηεο Μεζνγείνπ. Σξέθεηαη κε ηξσθηηθά, εξπεηά θαη 

άιια κηθξά δώα, πνπ πηάλεη κε ηα δπλαηά λύρηα θαη ην ξάκ-

θνο ηνπ. Κάζε δεπγάξη γελλά 2-3 απγά. Τπνινγίδεηαη όηη 

ζηε ρώξα καο ππάξρνπλ 10 δεπγάξηα βαζηιαεηώλ, 6 από 

απηά ζηα δάζε ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

πλνιηθά ζηνλ θόζκν έρνπλ βξεζεί 600 κε 900 δεπγάξηα. Ζ 

δξακαηηθή κείσζή ηνπ αξηζκνύ απηώλ  ησλ παλέκνξθσλ 

θαη ηόζν ρξήζηκσλ πνπιηώλ, νθείιεηαη ζην παξάλνκν θπλή-

γη, ζηα γεσξγηθά δειεηήξηα θαη ζηε ζπξξίθλσζε ησλ δα-

ζώλ. Έρεη ύςνο 78-85 εθαηνζηά θαη είλαη έλαο από ηνπο πην 

ζπάληνπο αεηνύο ηεο Διιάδνο. Κηλδπλεύεη άκεζα λα εμαθα-

ληζηεί. Φσιηάδεηο ζε δέληξα, πάληα ζε ρακειό πςόκεηξν, 

ζπρλά ζηελ πεξηθέξεηα κεγάισλ πγξνηόπσλ θαη ηξέθεηαη 

θπξίσο κε κηθξά ζειαζηηθά.   

 



Ζ ΑΛΔΠΟΤ 

 

 

   Ζ αιεπνύ (Vulpes) είλαη αλώηεξν ζεια-

ζηηθό ηεο νηθνγέλεηαο Κπλίδεο. Σν πην 

γλσζηό είδνο είλαη ε Κόθθηλε αιεπνύ 

(Vulpes vulpes), ηεο νπνίαο ην ηξίρσκα 

είλαη θνθθηλσπό, κε καπξηδεξά ην πίζσ 

κέξνο ησλ αθηηώλ ηεο θαη ην κπξνζηηλό 

κέξνο ησλ πνδηώλ ηεο, ελώ ην άθξν ηεο 

νπξάο ηεο είλαη πάληα ιεπθό. 

 

 

ΔΜΦΑΝΗΖ 

 

   Δμσηεξηθά κνηάδεη ιίγν κε ηνλ ζθύιν, αιιά ε νπξά ηεο είλαη πνιύ θνπλησηή θαη ην 

ηξίρσκά ηεο πην ππθλό, ελώ θαη ην ξύγρνο ηεο πην καθξόζηελν. Σν κεγαιύηεξν είδνο 

είλαη θόθθηλε αιεπνύ, ε νπνία θηάλεη ζε κήθνο έσο θαη ηα 90 εθαηνζηά θαη δπγίδεη 7-

10 θηιά. Σν εληππσζηαθό είλαη όηη ε νπξά 

ηεο θηάλεη έσο θαη ηα 60 εθαηνζηά.  

 

 

ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΓΗΑΠΟΡΑ 

 

   Ζ αιεπνύ εκθαλίζηεθε ζηε Γε πξηλ από 

400.000 ρξόληα θαη πηζαλώο λα ππήξμε θαη 

ζήξακα γηα ηνπο πξντζηνξηθνύο θπλεγνύο. 

ήκεξα ζπλαληάηαη ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ε-

πείξνπο, εθηόο από ηελ Αληαξθηηθή. 

 

 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 

   Όια ηα είδε αιεπνύδσλ είλαη πακθάγα. Σν δηαηην-

ιόγηό ηνπο απνηειείηαη ζε κεγάιν πνζνζηό από α-

ζπόλδπια. Ωζηόζν, θαηαλαιώλνπλ θαη ηξσθηηθά, 

ιαγνύο, θνπλέιηα θαη άιια κηθξά ζειαζηηθά, θαζώο 

θαη εξπεηά (όπσο θίδηα), ακθίβηα, ρόξηα, κνύξα, 

θαξπνύο (θξνύηα, ςάξηα, πηελά, απγά, ζθαζάξηα, 

έληνκα θαη όια ηα είδε κηθξώλ δώσλ. Όιεο νη αιε-

πνύδεο έρνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζπλήζεηα λα ζά-

βνπλ (ζπλήζσο κε θύιια, ρώκα ή ρηόλη) ππνιείκκα-

ηα ηξνθήο όηαλ έρνπλ πεξίζζεπκα, γηα λα ηα θάλε αξγόηεξα. 

                         

 

 

 

 

 

 



 

                                            ΑΡΓΤΡΟΠΔΛΔΚΑΝΟ 

 

 

 Ο Αργσροπελεκάνος είλαη ην δεύηεξν ζε 

κέγεζνο είδνο πνπιηνύ ζηνλ θόζκν, κε 

ύςνο πνπ θηάλεη ην 1,20 κέηξα, άλνηγκα  

θηεξώλ  έσο 3,20 κέηξα θαη βάξνο από 6 

έσο 10 θηιά. Σν ρξώκα ηνπ θηεξώκαηόο 

ηνπ είλαη ζηαρηί. ηελ Διιάδα, Αξγπξν-

πειεθάλνη  θσιηάδνπλ ζηελ κηθξή Πξέ-

ζπα, ζηνλ Ακβξαθηθό θόιπν θαη ζηε ιί-

κλε Κεξθίλε. Ο Α-ξγπξνπειεθάλνο είλαη 

πνπιί πνπ ηξέθεηαη κε ςάξηα. Υηίδεη ηε 

θσιηά ηνπ κε ρόξηα θαη θιαδηά ζε απν-

κνλσκέλεο λεζίδεο θαη ζε δύζβαηνπο θαιακηώλεο. Δθεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηό-

δνπ αλαπαξαγσγήο (Ηαλνπάξηνο-Ηνύιηνο), γελλά ζπλήζσο δύν αβγά, ηα νπνία επσάδεη 

γηα 30 κέξεο, θαιύπηνληάο ηα κε ηε κεκβξάλε ησλ πνδηώλ ηνπ. Οη λενζζνί ηξέθνληαη 

θαη από ηνπο δύν γνλείο, παίξλνληαο κηζνρσκέλε ηξνθή από ην ζάθν ηνπο.   

 

 

 

 

 

                                                       Ζ ΥΟΤΛΗΑΡΟΜΤΣΑ 

 

 

   Ζ Υνπιηαξνκύηα είλαη έλα ζπάλην πηελό πνπ 

έξρεηαη από ηελ Δπξώπε ηνπο ζεξηλνύο κήλεο 

ελώ ηνλ ρεηκώλα κεηαλαζηεύεη ζηελ Αθξηθή. 

Δίλαη ςειά πνπιηά πνπ  θηάλνπλ ηα 86 εθ. Έ-

ρνπλ ιεπθό ρξώκα ελώ ηα ελήιηθα έρνπλ θηηξη-

λσπό θηέξσκα ζηε βάζε ηνπ ιαηκνύ. Σν ξάκ-

θνο είλαη καθξύ, ζθνύξν ζηαρηί ελώ ε άθξε ηνπ 

είλαη πιαηηά ζαλ θνπηάιη ( ρνπιηάξη, εμνύ θαη ην 

όλνκα Υνπιηαξνκύηα ) θαη θηηξηλσπή. Σα πόδηα 

ηνπ έρνπλ θη απηά ηελ ζηαρηί απόρξσζε. 

    Σελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο απνθηνύλ 

έλα ινθίν θηηξηλσπνύ ρξώκαηνο. Δίλαη πνιύ 

ζπάλην πηελό ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη ζηελ Δι-

ιάδα όπνπ ν πιεζπζκόο ηνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Σα ιίγα 

άηνκα πνπ έξρνληαη ηα βξίζθνπκε ζηνπο πεξηζζόηεξνπο κεγάινπο πγξνβηόηνπνπο πνπ 

έρνπλ απνκείλεη ζηε ρώξα. 

   Σξέθεηαη κε πδξόβηα ζθαζάξηα, ιηβειινύιεο, αθξίδεο θαη άιια έληνκα, καιάθηα, 

νζηξαθνεηδή, ζθνπιήθηα, βαηξάρηα θαη κηθξά ςάξηα. Εεη ζε πδξνβηόηνπνπο, βάιηνπο, 

θαηά κήθνο πνηακώλ θαη ζε πιεκκπξηζκέλεο πεξηνρέο. Αλαπαξάγεηαη ζε κεγάιεο α-

πνηθίεο, κεξηθέο θνξέο καδί κε άιια είδε πνπιηώλ. 

   Σν είδνο απεηιείηαη εμαηηίαο ηεο θαηαζηξνθήο ησλ πδξνβηόηνπσλ θαη ηεο κόιπλζεο 

ηνπ θπζηθνύ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 



 

                                                    ΣΟ ΑΓΡΗΟΓΗΓΟ 

 

   Σν αγξηόγηδν πνπ δεη ζηελ Διιάδα είλαη έλα από ηα 

απεηινύκελα δώα ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. 

    Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα είλαη 

ηα όξζηα θέξαηα κε θπξηέο απνιήμεηο. Σν ηξίρσκά ηνπ 

ζώκαηνο ηνπ, από θαθέ αλνηρηό ην θαινθαίξη κεηα-

ηξέπεηαη ζε ζθνύξν θαθέ ην ρεηκώλα ελώ ζην ιεπθό 

θεθάιη θέξεη δπν ζθνύξεο πιεπξηθέο ισξίδεο.  

   Σν βάξνο ηνπ θπκαίλεηαη από 28 έσο 45 θηιά θαη 

ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δεη από 15 έσο 20 ρξόληα. 

   Σν αγξηόγηδν δεη ζε απόηνκεο δαζσκέλεο πιαγηέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε απόθξεκλεο 

θνξπθέο ζηελ Βόξεηα Πίλδν, Κεληξηθή- Νόηηα Πίλδν, ηεξεά Διιάδα, Όιπκπν, Ρν-

δόπε, Σδέλα- Πίλνβν θαη Νεκέξηζηθα. Σν αγξηόγηδν ηξέθεηαη θπξίσο κε δηάθνξα 

πνώδε θπηά αιιά ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε θύιια, θιαδάθηα δέληξσλ θαη ιεηρήλεο.    

   Εεπγαξώλεη ηνπο θζηλνπσξηλνύο κήλεο θαη γελλά έλα ή ζπαληόηεξα δύν κηθξά ην 

Μάην. 

 

 

                                                         ΓΔΛΦΗΝΗ  

 

 

   Σν δειθίλη είλαη αλακθίβνια ην αγαπεκέλν ζε-

ιαζηηθό ησλ ειιεληθώλ ζαιαζζώλ. ηε ρώξα καο 

απαληώληαη ελλέα είδε από έλα ζύλνιν ηξηάληα δύν 

εηδώλ πνπ παξαηεξνύληαη παγθνζκίσο.   

 

   

  

 


