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• Το αγριόγιδο είναι 
ορεσίβιο μηρυκαστικό της οικογένειας 
των βοοειδών, που απαντάται και στον 
ελλαδικό χώρο.. 

• Η επιστημονική ονομασία του είδους 
είναι Rupicapra rupicapra και 
περιλαμβάνει 7 υποείδη.



ΈΝΑ 
ΑΓΡΙΌΓΙΔΟ



Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Πρόγονος του αγριόγιδου θεωρείται 
η Παχυγαζέλα, που έζησε πριν από 3 

εκατομμύρια μέχρι 700.000 χρόνια, στις 
περιοχές της κεντρικής και της 

ανατολικής Ασίας, απ' όπου και 
επεκτάθηκε προς τα δυτικά και 

νοτιοανατολικά.

Στις χιλιετηρίδες που ακολούθησαν, αφού 
πέρασαν χερσαίες γέφυρες, που σήμερα έχουν 
κατακλυστεί, διαφοροποιήθηκαν, άλλαξαν όψη 

και έδωσαν νέα είδη, όπως το Αγριόγιδο των 
Βραχωδών Ορέων (Oreamnos americanus), 

οι Αιγόκεροι της Ιαπωνίας (Capricornis crispus) και 
τα αγριόγιδα, που τα αρχαιότερα υπολείμματά 

τους ανευρέθησαν στα Πυρηναία και έχουν ηλικία 
400.000 περίπου χρόνων.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Το αγριόγιδο κατανέμεται σχεδόν αποκλειστικά στην 
Ευρώπη, εκτός των περιοχών της Τουρκίας και 
του Καυκάσου.

Η φυσική του κατανομή βρίσκεται στις Άλπεις (όπου 
βρίσκονται οι περισσότεροι πληθυσμοί), 

• τα Καρπάθια, 

• τα Όρη Τάτρα, 

• τα Βαλκάνια

• τη Μικρά Ασία

Επίσης έχει επανεισαχθεί 

• στη Πολωνία

• την κεντρική Γαλλία, 

• στην Νέας Ζηλανδίας.

Στην Ελλάδα απαντάται σε επτά ορεινούς όγκους,

• την Ροδόπη

• την Βόρεια και Κεντρική και Νότια Πίνδο

• την Στερεά Ελλάδα

• τον Όλυμπο

Επίσης πληθυσμοί απαντούν και στα σύνορα με 
την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία.
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Η 
ΤΡΟΦΗ 

ΤΟΥ

• Η τροφή των αγριόγιδων, 
όπως και ο βιότοπός τους, 
αλλάζει με την εποχή. 

• Τρέφονται με βοσκή 
ενδιάμεσου τύπου, όπως 
με χλόη (το καλοκαίρι) ή με 
διάφορα ποώδη φυτά και 
συμπληρωματικά με φύλλα 
δέντρων, κλαδιά 
και λειχήνες(τον χειμώνα).



Η ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• Στην Ελλάδα, η κυριότερη απειλή για το αγριόγιδο αποτελεί επίσης η λαθροθηρία, παρ'όλο
που το κυνήγι του στη χώρα απαγορεύτηκε από την δεκαετία του '60. Σ' αυτό συμβάλλουν:

• η ουσιαστικά ανύπαρκτη φύλαξη των βιοτόπων του,

• η έλλειψη φορέων διαχείρισης και ειδικών επιστημόνων και φυλάκων στις 
προστατευόμενες περιοχές όπου απαντάται,

• η οριοθέτηση των καταφυγίων άγριας ζωής χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οικολογικές 
απαιτήσεις του είδους -- κάτι που συμβαίνει συχνά,

• η διάνοιξη ορεινού οδικού δικτύου ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται πολύ η προσέγγιση των λαθροκυνηγών.

• το κυνήγι από άγρια σκυλιά

• Επίσης απειλή αποτελεί η υποβάθμιση των βιοτόπων του από την υπερβόσκηση, που 
πολλές φορές λαμβάνει μέρος μέσα ή έξω από εθνικούς δρυμούς.

Επίσης μία ακόμα απειλή είναι ενετική αποδυνάμωση του είδους από τη σταδιακή 
συρρίκνωση του πληθυσμού του, καθώς οι πληθυσμοί δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, σχεδόν, 
σε όλες τις περιοχές.



ΘΗΡΕΥΤΕΣ 
ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ 
ΖΩΗΣ

• Οι κυριότεροι θηρευτές 
του αγριόγιδου είναι ο 
λύκος, ο λύγκας και ο 
χρυσαετός. 

• Το προσδόκιμο ζωής του σε 
φυσιολογικές συνθήκες 
είναι 11 με 20 χρόνια.



Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, το αγριόγιδο απειλείται με 
εξαφάνιση. Παλαιότερα υπήρχαν κάποιες χιλιάδες 

άτομα, όμως σήμερα, αποτελείται μόνο από 19 
πληθυσμιακές ομάδες και αριθμεί συνολικά 600-

800 άτομα περίπου (το 50% του πληθυσμού 
βρίσκεται στην Πίνδο). Γι' αυτό τον λόγο, 

στην Ελλάδα κατατάχτηκε στα Σχεδόν 
Απειλούμενα και θεωρείται σπάνιο, ακόμη και 
στις περιοχές με τις υψηλότερες πληθυσμιακές 

ομάδες.

Ευτυχώς, 4 τουλάχιστον πληθυσμοί αγριόγιδου
στην Ελλάδα, με κυριότερο εκείνον 

της Τύμφης (πληθυσμός 200 άτομα), δείχνουν τα 
τελευταία 10 χρόνια μια μικρή αλλά σταθερή τάση 
ανάκαμψης. Αυτό χαροποιεί ιδιαίτερα τους λίγους 

επιστήμονες που ασχολούνται με το σπάνιο και 
προστατευόμενο αυτό θηλαστικό, καθώς επίσης 

και ορισμένες ορεινές τοπικές κοινωνίες που 
αρχίζουν και βλέπουν σε αυτό το σπάνιο είδος μια 

«οικοτουριστική διέξοδο» στη σημερινή 
οικονομική κρίση.



ΚΥΝΗΓΙ 
ΚΑΙ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Από τα παλιά χρόνια το αγριόγιδο
θεωρείται αγαπημένο θήραμα των 
κυνηγών. 

Το κυνηγούν για διάφορους λόγους, για το 
κρέας του, για τρόπαιο, ή για το δέρμα 
του, το λεγόμενο σαμουά. 

Κύρια προϊόντα από το αγριόγιδο
αποτελούν το δέρμα του «σαμουά» 
(chamois leather), που το χρησιμοποιούμε 
κυρίως για την κατασκευή ρούχων, αλλά 
και καθισμάτων ποδηλάτων, και το «γένι», 
που παραδοσιακά φοριέται ως 
διακόσμηση για τα καπέλα σε όλες τις 
αλπικές χώρες (gamsbart).

Παρά την διασημότητα του «σαμουά», τα 
δέρματα ελαφιών, προβάτων και 
κατσικιών χρησιμοποιούνται περισσότερο.



ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΚΥΝΗΓΟΥ
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ΤΕΛΟΣ


