
3.2. Πανίδα
Είναι το σύνολο των ζώων μιας περιοχής.

Η ισορροπία της πανίδας είναι ασταθής και εξαρτάται 

από το περιβάλλον, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, τον 

ανταγωνισμό των ειδών μεταξύ τους, κλπ.

Η ελληνική πανίδα:

Έχει μόνιμους κατοίκους, αλλά και πολλούς εποχικούς 

επισκέπτες.

Έχει μεγάλη ποικιλία ειδών και παρουσιάζει παγκόσμιο 

ενδιαφέρον.



Γνωρίσματα της ελληνικής πανίδας:

Έχει μεγάλο πλούτο, αλλά και σημαντική 
υποβάθμιση, κυρίως ποσοτική.

Η δασοκάλυψη μειώθηκε από 45 % το 1830 σε 
18 % σήμερα, με σαφή επίδραση στο 

ενδιαίτημα των ζώων.

Στην πανίδα, όπως και στη χλωρίδα της Ελλάδας 
υπάρχει φαινόμενο ενδημισμού, λόγω των 

απομονωμένων βιοτόπων. 



Ο πλούτος της ελληνικής πανίδας οφείλεται:

Στη θέση της χώρας μας που αποτελεί σταθμό 
για τα διερχόμενα είδη. 

Στην ποικιλία του κλίματος αλλά και της 
γεωγραφίας που δημιουργούν πολλούς 

ιδανικούς βιότοπους.

Στην ύπαρξη ανέπαφων περιοχών, όπου τα είδη 
μπορούν να ανανεώνονται.



Κατάσταση ελληνικής πανίδας ανά ομάδα ζώων: 

1. Ερπετά: Στην Ελλάδα ζουν 50 είδη από τα 90 της 

Ευρώπης. 7 από αυτά είναι ενδημικά. 

2. Αμφίβια: Πλούσια ομάδα με ενδημικά είδη, αλλά 

χωρίς πλήρη καταγραφή.

3. Πτηνά: 430 από τα 450 της Ευρώπης!

4. Θηλαστικά: Ποικιλία, χωρίς ακριβή καταγραφή.

5. Έντομα: ->>- .

6. Ιχθύες: 500 είδη συνολικά. 80 γλυκού νερού,

με 13 από αυτά ενδημικά.



Διάκριση πανίδας: 

1. Πανίδα γλυκού νερού.

2. Θαλάσσια Πανίδα.

3. Πανίδα ξηράς.

4. Πανίδα ορεινή. 

Κίνδυνοι που απειλούν την ελληνική πανίδα: 

(3 κατηγορίες)

1. Καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος.

2. Μείωση μεμονωμένων ζωικών ειδών.

3. Ανατροπή οικολογικής ισορροπίας.



Ενθαρρυντικές ενδείξεις σωτηρίας της 

ελληνικής πανίδας:

1. Η ελληνική πανίδα δεν είναι μοναδική (αν 

εξαιρέσουμε τα ενδημικά είδη).Έτσι μπορεί να 

ενισχυθεί αν χρειαστεί και με μεταφορά ειδών.

2. Τις τελευταίες δεκαετίες η εξαφάνιση ειδών στην 

πατρίδα μας όπως και η υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος ήταν ηπιότερες σε σχέση με άλλες 

χώρες.

3. Η γενικότερη ανάπτυξη της Ελλάδας μείωσε τις 

ανεξέλεγκτες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον 

και συνεπώς και την καταστροφή της πανίδας της 

χώρας μας.


