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ΠΟΥ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ     
ΠΡΟΤΙΜΑ
Το ελάφι εξαπλώνεται σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, 

τη βόρεια Αφρική, τις περισσότερες οροσειρές της 
κεντρικής Ασίας, την Σιβηρία, την Άπω Ανατολή και τη 
βόρεια Αμερική.

Το χειμώνα προτιμά τα δάση, ενώ το καλοκαίρι επιλέγει 
να κινηθεί σε μεγαλύτερο υψόμετρο όπου η τροφή 
αφθονεί.



ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ 
 Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία η Άρτεμις το 

έθεσε υπό την προστασία της από θαυμασμό για τον 
ελεύθερο κι ατίθασο χαρακτήρα του. Στην Ελλάδα 
παλιότερα ευημερούσε σε όλη την επικράτεια. 
Δυστυχώς όμως σήμερα, εντοπίζεται μόνο στην 
Πάρνηθα και σε περιορισμένους πληθυσμούς στην 
Ροδόπη και την Ήπειρο. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ       
ΕΛΑΦΙ                     
 Ο πληθυσμός του Κόκκινου Ελαφιού έχει συρρικνωθεί 

σε τέτοιο βαθμό (περίπου 600 άτομα) ώστε το είδος να 
βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης και να 
χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως . Κινδυνεύουν σύμφωνα 
με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της 
Ελλάδας. 



ΈΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΛΑΦΙ



ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ
 Το παράνομο κυνήγι αποτελεί τη πιο βασική απειλή.

 Η υποβάθμιση του βιοτόπου κι η παρεμβολή στο 
φυσικό του χώρο από τον άνθρωπο.

 Στη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρνηθας το 2007 ο 
πληθυσμός των ελαφιών υπέστη σοβαρές απώλειες (18 
ελάφια βρέθηκαν απανθρακωμένα) και υπήρξε σοβαρή 
καταστροφή του ενδιαιτήματός του.



ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΌΤΙ 
 Είναι το μεγαλύτερο φυτοφάγο που ζει στη χώρα μας.

 Το κόκκινο ελάφι που ζει στην Ελλάδα, αντίθετα απ’ ό, 
τι δηλώνει το όνομά του, έχει καφέ κόκκινο τρίχωμα το 
καλοκαίρι και γκρίζο το χειμώνα.

 Μόνο τα αρσενικά έχουν κέρατα, τα οποία μεγαλώνουν 
μέχρι και 2,5 εκ. την ημέρα.



ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΌΤΙ (2)
 Το μόνο όπλο για την άμυνά του είναι το γρήγορο 

τρέξιμό του κι οι οξύτατες αισθήσεις του. 

 Κυλιέται στη λάσπη προκειμένου να καθαρίσει το σώμα 
του από τα παράσιτα. 

 Το αρσενικό είναι πολυγαμικό είδος (σε κάθε ενήλικο 
αναλογούν 8-10 θηλυκά)!



ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΛΑΦΙ 
 *



ΈΝΑ  ΘΥΛΙΚΟ ΕΛΑΦΙ

 *


