
                                      Ο ΛΥΚΟΣ 

Ο «κακός λύκος» των παραμυθιών δεν είναι παρά ένα τρωτό είδος που χρειάζεται 

προστασία. Υπήρξε το θηλαστικό με τη μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση στον 

πλανήτη μας, καθώς κάλυπτε όλο σχεδόν το βόρειο ημισφαίριο. Σήμερα, εξαιτίας 

των συστηματικών προσπαθειών εξόντωσης έχει χάσει μεγάλο μέρος της ιστορικής 

του επικράτειας. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα, λύκους συναντά κανείς σε 

μικρούς πληθυσμούς στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στις 

σκανδιναβικές χώρες και σε μεγαλύτερους πληθυσμούς στα ανατολικά της 

Ευρώπης ενώ πρόσφατα επανεμφανίστηκε στη Γαλλία, στην Ελβετία και στη 

Γερμανία. Στην Ελλάδα η εξάπλωσή του εκτείνεται σε όλο σχεδόν το ηπειρωτικό 

ανάγλυφο της χώρας, βόρεια της Βοιωτίας. 

Ο λύκος 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. Στις περιοχές 

αυτές, ο λύκος επιβιώνει σε πολλές μικρές και απομονωμένες μεταξύ τους ομάδες, 

με εντονότερη παρουσία σε σημεία, όπου υπάρχει νομαδική κτηνοτροφία ή όπου 

υφίστανται ακόμη μεγάλα ορεινά συγκροτήματα χωρίς έντονη ανθρώπινη 

παρουσία. 

Κατηγορία 

• Είναι άγριο. 

• Είναι θηλαστικό. 

Χαρακτηριστικά 

• Ζυγίζει 20-40 κιλά, ανάλογα με το φύλο και την εποχή. 

• Έχει ύψος 65-90 εκ. και μήκος 1-1,5 μ. χωρίς την ουρά. 

• Ακούει και μυρίζει πάρα πολύ καλά. 

• Τρέχει πολύ γρήγορα (μέχρι και 45χλμ/ώρα) και κολυμπά καλά.  

Βιολογία 

 Ζει 14-16 χρόνια. 

• Είναι σαρκοφάγο. 

• Ζει σε πυκνά δάση και σε πεδιάδες που είναι κοντά σε δάση.  

• Ζει σε αγέλες 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. 

• Κινείται κυρίως τη νύχτα. 

• Φωλιάζει σε στοές κάτω από το έδαφος ή σε κοιλότητες βράχων.  

• Ζευγαρώνει κάθε Δεκέμβριο-Ιανουάριο και μετά από εγκυμοσύνη 2 μηνών 

γεννά 3-5 μικρά. 



• Τα λυκάκια μένουν με τους γονείς τους τουλάχιστον για 1 χρόνο και 

εκπαιδεύονται στο κυνήγι και στην προστασία τους από κινδύνους. 

• Αποφεύγει τον άνθρωπο αλλά είναι δυνατόν να προσεγγίσει κατοικημένα 

χωριά, όταν αναζητά τροφή. 

   

Εξαπλωση  

• Ζει σε όλο το βόρειο ημισφαίριο. 

• Στη χώρα μας απαντάται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.  

Απειλές 

• Έχει κυνηγηθεί πολύ από τον άνθρωπο εξαιτίας των ζημιών που 

προκαλεί στην κτηνοτροφία. 

• Η υποβάθμιση των δασών έχει μειώσει πολύ τη διαθεσιμότητα της 

τροφής του. 

• Η μείωση των μελών της αγέλης επίσης αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα 

επιβίωσής του. 

• Βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας είναι 

είδος τρωτό, που σημαίνει ότι αν συνεχίσει να εξοντώνεται θα απειληθεί 

με εξαφάνιση. 

• Προστατεύεται από τη διεθνή και την ελληνική νομοθεσία.  

 

 

                                                  Η εξέλιξη του λύκου  

Ο λύκος (Canis lupus) ανήκει στην οικογένεια των κυνοειδών (Canidae), η 

οποία με τη σειρά της ανήκει στην τάξη των σαρκοφάγων (Carnivora). Οι 

πρώτοι απόγονοι των σαρκοφάγων (Μιακίδια-Miascis) εμφανίστηκαν στη Β. 

Αμερική κατά τη διάρκεια του Ηωκαίνου, δηλαδή πριν από 40-54 εκατ. 

χρόνια. Οι πρόγονοι αυτοί είχαν αρχικά μακρύ σώμα και κοντά πόδια. Από 

τα μιακίδια διαχωρίστηκαν οι πρώτοι πρόγονοι του λύκου -τα 

Cynodictisκατά την περίοδο του Ολιγόκαινου, πριν από 35 εκατ. χρόνια. Από 

τα Cynodictis προήλθαν τα Cynodesmus και Tomarctus, ζώα, τα οποία 

άρχισαν να εμφανίζουν σταδιακά τα χαρακτηριστικά των κυνοειδών, μακριά 

και πιο συμπαγή πόδια -για τρέξιμο σε ανοικτές εκτάσεις. Από τα Tomarctus 

διαχωρίστηκε ο κοντινότερος χρονικά συγγενής του λύκου, ο Canis dirus και 

η αλεπού πριν από 15 εκατ. χρόνια (Μειόκαινο). Ο Canis dirus ήταν πολύ 

μεγαλύτερο ζώο από τον σημερινό λύκο και εξαφανίστηκε πριν από 2 εκατ. 

χρόνια. Ο λύκος πήρε τη σημερινή μορφή του πριν από 1,5 εκατ. χρόνια, 

περίπου.                                                                   



Φυσικά χαρακτηριστικά –Μορφολογία του λύκου 

 Ο λύκος είναι ζώο σαρκοφάγο και αποτελεί τον μεγαλύτερο εκπρόσωπο των 

κυνοειδών. • Ζει κατά μέσο όρο 8 ως 16 χρόνια. • Το βάρος του μεσογειακού 

λύκου κυμαίνεται από 20 ως 40 κιλά και το μήκος του φτάνει το 1 με 1,5 

μέτρο. • Το κρανίο του είναι μεγάλο σε σχέση με το σώμα του, με ισχυρές 

γνάθους για αρπαγή και τεμαχισμό της λείας. Διαθέτει 42 δόντια με 

χαρακτηριστικά μεγάλους κυνόδοντες που φθάνουν ως και 7εκ. Το δάγκωμά 

του έχει απίστευτη δύναμη και μπορεί να διαπεράσει στρώμα δέρματος και 

τριχώματος αρκετών εκατοστών. • Το στέρνο του είναι μυώδες και τα πόδια 

του εξαιρετικά δυνατά και ψηλά ώστε ν’ αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες, ως 

και 40 km/h, όταν τρέχει. Τα πέλματά του είναι στραμμένα προς τα έξω για 

να επιτρέπουν άνετο βάδισμα στο χιόνι. • Στο τρίχωμα του μεσογειακού 

λύκου κυριαρχεί το καφέ χρώμα με χαρακτηριστική γκρίζα ράχη.  Το 

σωματικό μέγεθος των λύκων αυξάνεται ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. 

Έτσι οι λύκοι που ζουν σε βόρειες χώρες, όπως η Β. Αμερική, είναι 

μεγαλύτεροι. Αυτό εξυπηρετεί την ανάγκη των ζώων για ρύθμιση της 

θερμοκρασίας του σώματός τους 

                             



ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ  
 

 Όσφρηση: η όσφρηση είναι η ισχυρότερη αίσθηση του λύκου. Οι λύκοι 

μπορούν να εντοπίσουν το θήραμά τους σε απόσταση 3 χιλιομέτρων μόνο 

από τη μυρωδιά.  

 

Ακοή: η ακοή τους είναι επίσης ένα από τα δυνατά τους σημεία. 

Αντιλαμβάνονται ήχους σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων από 250 Hz ως 30.000 

Hz Οι λύκοι μπορούν να επικοινωνούν και να ακούν ο ένας τον άλλον ακόμη 

και όταν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται απόλυτη σιωπή. Αν και η όραση δεν 

είναι από τα πιο δυνατά τους σημεία, οι λύκοι βλέπουν αρκετά καλά και με 

τη βοήθεια των δύο ισχυρών αισθήσεων τους μπορούν να εντοπίσουν τα 

θηράματά τους αλλά και να αποφύγουν τους κινδύνους. Τα περισσότερα 

θηλαστικά έχουν ασπρόμαυρη όραση. Ο λύκος μπορεί και ξεχωρίζει το 

κόκκινο χρώμα που αντιστοιχεί στο αίμα και το κίτρινο χρώμα που 

αντιστοιχεί στα ούρα. 

 

 



 

Επικοινωνία 
Καθώς οι λύκοι δεν είναι μοναχικά ζώα, αλλά ζουν σε ομάδες, η μεταξύ τους 

επικοινωνία είναι απαραίτητη. Οι λύκοι επικοινωνούν με χαρακτηριστικές 

εκφράσεις του προσώπου, στάσεις του σώματος και ποικιλία ήχων.  

 

• Η στάση του σώματος προδίδει τις προθέσεις, τα συναισθήματα ακόμα και 

την κοινωνική θέση του λύκου στην αγέλη        

• Με τα ουρλιαχτά προειδοποιούν ξένες αγέλες για την παρουσία τους στην 

περιοχή και επίσης επικοινωνούν μεταξύ τους σε μεγάλες αποστάσεις.  

• Στη νεαρή ηλικία ακόμη και τα λυκάκια μαθαίνουν να ουρλιάζουν και να 

αναγνωρίζουν την ποικιλία των ήχων. 

• Το ουρλιαχτό του λύκου διαφοροποιείται ανάλογα με την κοινωνική του θέση 

στην αγέλη.  

• Οι νεαροί λύκοι ή οι λύκοι που βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχία ουρλιάζουν 

με διακεκομμένα ουρλιαχτά και φωνές που θυμίζουν γάβγισμα σκύλου ή 

ουρλιαχτό τσακαλιού. 

• Ο λύκος-αρχηγός της αγέλης ουρλιάζει με συνεχόμενο και πιο σταθερό 

ουρλιαχτό. 

 

 

 

 



  

                                                                                                         

   

Η ζωή στην αγέλη 

 Ιεραρχία 

 

Σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, κύριο χαρακτηριστικό των λύκων, κοινό για 

όλα τα είδη, είναι ο υψηλός βαθμός κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται σε 

αυστηρή και καθορισμένη κοινωνική ιεραρχία. Η συνεργασία ανάμεσά στα μέλη της 

αγέλης -στην ουσία πρόκειται για μέλη μιας οικογένειας- είναι απαραίτητη για την 

επιβίωση, γι αυτό και οι ρόλοι είναι σαφώς καθορισμένοι. Ο αριθμός των ατόμων 

της αγέλης καθορίζεται από την επάρκεια και το είδος της τροφής, στην περιοχή 

που αυτή κινείται, από το συνολικό πληθυσμό λύκων καθώς και από άλλους 

παράγοντες. 

Οι αγέλες που σχηματίζουν οι λύκοι στην Ελλάδα περιλαμβάνουν συνήθως 6 με 7 

μέλη. 

Οι λύκοι στην Αλάσκα, δημιουργούν αγέλες ακόμη και 30 ατόμων  

 

Σε κάθε αγέλη, υπάρχει, συνήθως, ένα κυρίαρχο αρσενικό που μαζί με ένα θηλυκό άτομο, 

δημιουργούν το κυρίαρχο ζεύγος της αγέλης. Το κυρίαρχο ζεύγος αποτελεί τον πυρήνα της 

αγέλης και μπορεί να παραμείνει ενωμένο για πάντα, εκτός κι αν κάποιο άλλο δυνατότερο 

αρσενικό νικήσει στο μέλλον το κυρίαρχο αρσενικό ή κάποιο από τα ζώα πεθάνει. Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή δυνατών και υγιών απογόνων ενώ ταυτόχρονα 

μειώνονται οι πιθανότητες κληρονομικότητας ασθενών γονιδίων.  

  



Κυνήγι-ΤροφήΤο κυνήγι είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα της 

αγέλης γιατί σχετίζεται άμεσα με την επιβίωσή της. Το κυρίαρχο αρσενικό ηγείται 

της διαδικασίας του κυνηγιού και είναι αυτό που λαμβάνει τις σημαντικές 

αποφάσεις για την αγέλη. Το κυνήγι γίνεται ομαδικά και συντονίζεται από τον 

αρχηγό της αγέλης. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης αναπτύσσονται μέθοδοι 

συνεργασίας των μελών της αγέλης και τα άτομα της αγέλης εναλλάσσονται, 

ακολουθώντας τις διαταγές του αρχηγού τους, ώστε να μην κουράζονται. Τα 

θύματα που επιλέγουν οι λύκοι είναι ζώα, κατά κανόνα, πιο μεγαλόσωμα από τους 

λύκους. Ως θηράματα επιλέγουν γενικά τα πιο ασθενικά και αδύναμα ζώα επειδή 

είναι απλά πιο εύκολο να τα πιάσουν και να τα θανατώσουν. Αν η επιβίωση 

στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στα ζώα κτηνοτροφίας, η αγέλη δυσκολεύεται 

να εξασφαλίσει τροφή κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν τα κοπάδια 

εξαφανίζονται από τα βοσκοτόπια. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αγέλες διανύουν 

μεγαλύτερες αποστάσεις το χειμώνα (μέχρι και αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα) και 

συχνά να προσεγγίζουν τα χωριά και τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Λόγω της 

συρρίκνωσης και της υποβάθμισης των βιοτόπων, η φυσική λεία του λύκου -τα 

ζαρκάδια, τα ελάφια και τα αγριογούρουνα- έχει ελαττωθεί σημαντικά. Έτσι, όλο 

και πιο συχνά, οι λύκοι αναγκάζονται να επιχειρούν επιθέσεις στα κοπάδια των 

κτηνοτροφικών ζώων, με κίνδυνο να θανατωθούν. Όταν υπάρχει διαθεσιμότητα 

θηραμάτων (π.χ. κοπάδια), οι λύκοι θανατώνουν περισσότερα ζώα από όσα 

χρειάζονται για να τραφούν. Οι κτηνοτρόφοι πιστεύουν ότι ο λύκος μπορεί  να 

θανατώσει, μέχρι 99 ζώα σε μία μόνο επίθεση. Οι λύκοι μπορούν να καταναλώσουν 

μεγάλη ποσότητα τροφής σε ένα γεύμα (περισσότερα από 7 κιλά κρέας ανά άτομο) 

αλλά και να μείνουν νηστικοί ακόμη και μία εβδομάδα. Προσαρμόζουν, δηλαδή, τις 

τροφικές τους συνήθειες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα λείας. Σε περιόδους που δεν 

υπάρχει διαθεσιμότητα τροφής, οι λύκοι μπορούν να επιβιώσουν για αρκετές 

ημέρες χωρίς καθόλου τροφή. Άλλοτε, για να εξασφαλίσουν τροφή, αναγκάζονται 

να προσεγγίσουν χώρους απόρριψης σφαγείων, χωματερές και σκουπιδότοπους. Η 

επιβίωση των λύκων εξαρτάται σημαντικά από την ομαλή λειτουργία της αγέλης 

κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. Τέλος, ο λύκος αν και είναι κυρίως σαρκοφάγο ζώο, 

τρελαίνεται για φρούτα όπως τα σταφύλια. 
Ζευγάρωμα-Αναπαραγωγή 

Στο τέλος του χειμώνα (Ιανουάριο–Μάρτιο) ξεκινά και το παιχνίδι του 

ζευγαρώματος. Συχνά τα αρσενικά μέλη χρειάζεται να αναμετρηθούν μεταξύ τους 

για να κερδίσουν το θηλυκό. Όποιος επικρατήσει χρίζεται αρχηγός της αγέλης. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις αναμετρήσεις μεταξύ των μελών μιας αγέλης –

παρόλο που φαίνονται σφοδρές- δεν σημειώνονται ποτέ θάνατοι. Ο χαμένος 

δέχεται την ήττα του και ακολουθεί μοναχική πορεία. Οι μοναχικοί λύκοι 

(μοναχόλυκοι) που δεν ανήκουν σε αγέλες δεν έχουν δική τους περιοχή, αλλά 

περιφέρονται στις περιοχές επικράτειας άλλων αγελών, χωρίς όμως να 

συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. Ακολουθούν από απόσταση την αγέλη και 

αποφεύγουν να ουρλιάζουν. 



 

Είναι ένα μεγάλο γεγονός:  Έξι μικρά γεννήθηκαν. Τις πρώτες  μέρες  

μένουν κουλουριασμένα στο βάθος τις κρυψώνας. Έχουν κλειστά τα ματιά τους και 

είναι  

ευαίσθητα. Σε 63 μέρες το  ζευγάρωμα (Απριλιος-Ιουνιος) θα γεννηθούν τα μικρά 

(3-7) και αμέσως θα ενταχθούν στην αγέλη . ΟΙ γονείς και οι ηλικιωμένοι θα 

αναλάβουν την προστασία τους. Το  πρώτο διάστημα( περίπου 8 εβδομάδες) που τα 

μικρά λυκακια θηλάζουν , η μητέρα τους δεν τα εγκαταλείπει .  Μετα τον 

απογαλακτισμό , τα μικρά αρχίζουν να βγαίνουν από την φωλιά. Στη φάση αυτή 

τρώνε με τροφή που βγάζουν μισοφαγωμένη από το στομάχι τους τα ενήλικα μέλη 

της αγέλης. Η φωλιά του λύκου είναι μέσα σε έναν βράχο. Η μητέρα τους μένει μαζί  

τους για να τα προστατέψει. 

Μόνο ο πατέρας έχει το δικαίωμα να μπει. Μόλις σταθούν τα πόδια τους, τα 

λυκόπουλα  

Βγαίνουν. Έχουν περιέργεια για τα πάντα. 

 

                           

 

 



 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μέσα στη φύση υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. 

Πάνω σε έναν βράχο πάντα ένας Λύγκας παραμονεύει 

μαζί με τα μικρά λυκόπουλα. Αν ένα από αυτά απομακρυνθεί 

από την ομάδα, κινδυνεύει να ρυασθεί. 

 

                                                                                                                        

 



 

 

 

Φωλιά 

 

Ενώ το κυρίαρχο θηλυκό που είναι σε εγκυμοσύνη, αρχίζει να προετοιμάζει τη φωλιά όπου 

θα γεννήσει, τα άλλα μέλη της αγέλης αποθηκεύουν φαγητό γι΄ αυτήν και τα μικρά, 

θάβοντάς το δίπλα στη φωλιά. Η φωλιά μπορεί να είναι σε μια σπηλιά, σε κοιλότητα 

βράχου, σε κουφάλα δέντρου ή σε εγκαταλειμμένη φωλιά άλλου ζώου, όπως κάστορα ή 

αλεπούς. Η πιο συνηθισμένη φωλιά όμως είναι μια υπόγεια στοά την οποία σκάβει το 

θηλυκό στο μαλακό και αμμώδες έδαφος μιας πλαγιάς. Η στενή οβάλ είσοδος μόλις που 

χωράει το ενήλικο ζώο. Μία στενή ανηφορική στοά, μήκους τριών έως εννιά μέτρων, 

συνδέει την είσοδο της φωλιάς με τον κυρίως χώρο, όπου γεννιούνται τα μικρά λυκάκια. Η 

ανηφορική κλίση προστατεύει το χώρο της γέννησης από τα νερά της βροχής. Στεγνό 

έδαφος, υπερυψωμένη και ασφαλής περιοχή, πλούσια σε θηράματα και κοντά σε 

τρεχούμενο νερό, είναι οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία της φωλιάς. Η 

επιλογή του χώρου της φωλιάς είναι καθοριστική για τη ζωή όλης της αγέλης, καθώς η 

δραστηριότητά της ως το τέλος του καλοκαιριού θα επικεντρωθεί γύρω από αυτόν. Αν τα 

ζώα δεν ενοχληθούν, η ίδια φωλιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετά χρόνια. Συχνά το 

θηλυκό ετοιμάζει περισσότερες από μία φωλιές προκειμένου να μην κινδυνεύσουν τα 

μικρά σε περίπτωση αντίξοων περιβαλλοντικών συνθηκών και απειλής από άλλα ζώα. Η νέα 

φωλιά είναι έτοιμη έως και τρεις εβδομάδες πριν από τη γέννηση των μικρών και 

διατηρείται σχολαστικά καθαρή. Μία μέρα πριν από τη γέννα, το θηλυκό εγκαθίσταται στη 

φωλιά. Τα νεογέννητα λυκάκια εξαρτώνται από τη μητέρα τους για τροφή, ζεστασιά και 

προστασία. Η φωλιά εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για να μεγαλώσουν τα μικρά με 

ασφάλεια. Μετά τις τρεις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους τα μικρά τολμούν να βγουν ως 

την είσοδο της φωλιάς και μετά τις έξι εβδομάδες προσπαθούν να ακολουθήσουν τα 



ενήλικα άτομα της αγέλης σε κοντινές αποστάσεις. Όταν τα λυκάκια συμπληρώσουν οχτώ 

ως δέκα εβδομάδες ζωής, είναι αρκετά αναπτυγμένα ώστε να εγκαταλείψουν τη φωλιά και 

να ακολουθήσουν την αγέλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΛΥΚΩΝ 
Στη διαδρομή των αιώνων, τα σωματικά χαρακτηριστικά του λύκου 

διαφοροποιήθηκαν καθώς προσαρμοζόταν στις νέες, κάθε φορά, συνθήκες 

διαβίωσής του (κλίμα, τροφή κ.ά.). Σήμερα, ως αποτέλεσμα της γενετικής εξέλιξης 

χιλιάδων ετών, επιβιώνουν δύο είδη λύκων, ο γκρίζος (Canis lupus) και ο κόκκινος 

λύκος (Canis rufus). Τα δύο αυτά είδη περιλαμβάνουν 30, περίπου, υποείδη που 

ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές σε όλο τον πλανήτη.  



Ο γκρίζος λύκος (Canis lupus) αποτελεί το θηλαστικό με τη μεγαλύτερη γεωγραφική 

εξάπλωση στους ιστορικούς χρόνους μετά τον άνθρωπο.  . Ο γκρίζος λύκος είναι, ίσως, το 

πλέον «πολυσυζητημένο» άγριο ζώο στον κόσμο, με περίοπτη θέση στην μυθολογία και 

λαογραφία, από αρχαιοτάτων χρόνων, καθώς και συνεχή ιστορική παρουσία στην 

λογοτεχνία [10] και τις καλές τέχνες, όπως και στον κινηματογράφο. Έχει μελετηθεί 

διεξοδικά, είναι «διάσημος» για την ευφυΐα του, τα ιδιαίτερα μορφολογικά και ηθολογικά 

του χαρακτηριστικά, κυρίως για την διαπεραστική φωνή του και την «μυθική» κοινωνική 

ιεραρχία που επικρατεί στις αγέλες που σχηματίζει. Ο άνθρωπος «οφείλει» στον λύκο την 

προέλευση και δημιουργία  του σημαντικότερου κατοικιδίου ζώου της υφηλίου, 

του σκύλου. . Όταν οι γκρίζοι λύκοι κυνηγούν ομαδικά, διατηρούν αξιοθαύμαστη οργάνωση 

και πειθαρχία, επιδεικνύοντας υψηλής ευφυίας στρατηγική.  Κύριο χαρακτηριστικό του 

είναι το πυκνό τρίχωμα, με χρώματα που ποικίλουν από το άσπρο μέχρι το μαύρο με όλες 

τις ενδιάμεσες χρωματικές διαβαθμίσεις, ανάλογα με την περιοχή που ζει. Στην Ελλάδα, ο 

λύκος εμφανίζεται σε χρώμα καφέ με αποχρώσεις του γκρι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 

μαύροι ή λευκοί λύκοι όπως στην Β. Αμερική. 

 

 

Ο κόκκινος λύκος (Canis rufus) είναι το υποείδος  αποκύημα της αρχαίας γενετικής 

ανάμειξης μεταξύ του γκρίζου λύκου και του κογιότ, Μορφολογικά είναι ενδιάμεσος 

μεταξύ του κογιότ και του γκρίζου λύκου, και έχει κοκκινωπό, καστανόξανθο χρώμα [7][8]] 
,είναι μικρότερος σε μέγεθος και έχει κοντό τρίχωμα με κόκκινες αποχρώσεις και 

μεγαλύτερα αυτιά. Ζει στις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ και στο Μεξικό. Ο 

πληθυσμός του είναι πολύ μικρό Ωστόσο, ο κόκκινος λύκος, θεωρείται ως απειλούμενο 

είδος. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%82_%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82#cite_note-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%82_%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82#cite_note-vonholdt2016-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82#cite_note-vonholdt2016-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82#cite_note-vonholdt2016-4


ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΑΙ Ο 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ 
Ο Ευρασιατικός λύκος (Canis lupus lupus), γνωστός και ως Κοινός λύκος, είναι 

υποείδος του Γκρίζου λύκου (Canis lupus), που απαντάται στα δάση και στις στέπες 

της Ευρώπης. Ανήκει στην μεγάλη οικογένεια των  Κυνιδών και στο γένος Κύων. 

 

 

 

 

Οι ενήλικες ευρασιατικοί λύκοι, μπορούν να φτάσουν τα 140 εκ. μήκος και έχουν ύψος 

από 70 έως 90 εκ. Έτσι, οι ευρασιατικοί λύκοι κατατάσσονται στους μεσαίου μεγέθους 
λύκους. Το βάρος του κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 κιλά. Τα αρσενικά, είναι κατά κανόνα 
βαρύτερα και μεγαλύτερα από τα θηλυκά. Εμφανισιακά μοιάζουν με τους Οικόσιτους 
λύκους, αλλά οι Ευρασιατικοί λύκοι, έχουν μεγαλύτερα πόδια και πιο μακριά ουρά. Η 
ουρά τους, είναι ίσια και έχει πυκνές τρίχες. Οι λύκοι αυτοί, έχουν αυτιά μικρού μεγέθους.  

Η γούνα των Ευρασιατικών λύκων, έχει χρώμα κιτρινωπό - γκρι, γκρι - καφέ ή σκούρο 
γκρι. Το κάτω μέρος του ρύγχους και του λαιμού τους είναι λευκό, ενώ το πίσω μέρος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%82_%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82


των αυτιών τους, έχει κοκκινωπό χρώμα. Το χρώμα της πλάτης τους, είναι συνήθως 
μαύρο. 

Οι Ευρασιατικοί λύκοι, φτάνουν στην σεξουαλική ωριμότητα στα 2 τους έτη. 

Συνήθως γεννούν 2 με 6 μικρά. Η εποχή του ζευγαρώματος, λαμβάνει χώρα στις αρχές 

της άνοιξης, δηλαδή μεταξύ Φεβρουαρίου - Μαρτίου. Η κύηση διαρκεί περίπου 9 

εβδομάδες. Τα μικρά ενηλικιώνονται σε ηλικία από 1 έως 3 ετών.  

Οι Ευρασιατικοί λύκοι, είναι σαρκοφάγα ζώα. Η κύρια λεία τους είναι τα ζαρκάδια, 

τα ελάφια και τα αγριογούρουνα. Σε ορισμένες περιοχές, μεγάλα ζώα όπως οι άλκες και 

οι βίσονες, αποτελούν θηράματα τους. Συνήθως, οι λύκοι αυτοί, σκοτώνουν άρρωστα, 

ηλικιωμένα ή νεαρά ζώα. Σε περιοχές όπου είναι αναπτυγμένη η γεωργία, οι λύκοι 

τρέφονται με εκτρεφόμενα ζώα, όπως τα πρόβατα και οι κατσίκες. 

    

Οι Ευρασιατικοί λύκοι, ζουν κυρίως σε πυκνά δάση, αλλά και σε ανοιχτά λιβάδια. Η 
περιοχή κατανομής τους, υπολογίζεται μεταξύ 100 - 300 χλμ στην Κεντρική Ευρώπη και 
2500 χλμ σε υψηλότερες περιοχές. 
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