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                                           ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Καθώς ξεκινήσαμε τα παιδιά της Α΄ τάξης  του σχολείου 
μας  να  ασχολούμαστε με το πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπ/σης  με θέμα : 
 «Τα άγρια ζώα της Ελλάδας- Απειλούμενα είδη», 
αρχίσαμε να έχουμε πολλά ερωτήματα, που στην πορεία 
προσπαθήσαμε  να απαντήσουμε.  
Αυτές τις ερωτήσεις  παρουσιάζουμε στη συνέχεια , 
ελπίζοντας ότι απαντούν και στις δικές σας απορίες. 
 
 



Τι εννοούμε με τον όρο άγρια ζώα; 
 Με τον όρο αυτό εννοούμε 

τα ζώα που δεν μπορούν 
να ζήσουν οικόσιτα. 

 Έτσι άγρια ζώα είναι  όχι 
μόνο οι λύκοι, οι αρκούδες 
και ό,τι  ζει στην άγρια 
φύση, αλλά και τα 
σπουργίτια , ο 
κοκκινολαίμης, οι χελώνες, 
τα χελιδόνια και πολλά 
άλλα ζώα που δεν ζουν 
απαραίτητα μακριά μας. 



Έχουμε στοιχεία για τα ζώα στην 
αρχαία Ελλάδα; 
 Στην Αρχαία Ελλάδα, η ζωολογία, 

ως επιστημονικός κλάδος 
γεννήθηκε ουσιαστικά με το 
θεμελιώδες έργο του 
Αριστοτέλη. 

 Ο Αριστοτέλης με τα 3 κλασσικά 
συγγράμματά του : περί τα ζώα 
ιστορίαι, περί ζώων μορίων , 
περί  ζώων γενέσεων, έθεσε τα 
θεμέλια για την μετέπειτα 
ανάπτυξη αυτών των επιστημών.  



 

Ο αριθμός των ζωικών ειδών που γνώριζε ο 
Αριστοτέλης υπολογίζεται σε 400 περίπου . 

  Τα κατέταξε σε 2 μεγάλες ομάδες: στα Έναιμα 
(σπονδυλωτά) και στα Άναιμα (ασπόνδυλα). Ο 
μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος είναι ο πρώτος 
που κατέταξε τις νυκτερίδες στην τάξη των 
θηλαστικών και είχε ήδη δει την 
παρθενογένεση στις μέλισσες.  



Ποια είναι η θέση των ζώων στην τέχνη 
στην αρχαία Ελλάδα; 

 Τα ζώα είτε σα σύμβολα , 
είτε σα διακοσμητικά 
στοιχεία , είτε μέσα σε 
μύθους , υπάρχουν σε 
αμέτρητα δείγματα. 

 Στα αγγεία της αρχαϊκής 
περιόδου, στη Μινωική 
Κρήτη και ειδικά στην 
Κνωσό, στις Μυκήνες με τη 
φημισμένη «πύλη των 
λεόντων», στον Αθηναϊκό 
Παρθενώνα, στους μύθους 
του Αισώπου. Eίναι μερικά 
παραδείγματα όπου 
βρίσκουμε στοιχεία για τα 
ζώα και τη θέση τους στην 
τέχνη. 
 



 
Τι εννοούμε όταν λέμε απειλούμενο 
είδος και ποια είναι τα απειλούμενα 
είδη στην Ελλάδα; 

Απειλούμενο  ονομάζεται 
κάθε είδος οργανισμού το 
οποίο απειλείται με 
εξαφάνιση στο άμεσο 
μέλλον. 

 Στην Ελλάδα υπάρχουν  12 
(πιο σημαντικά ) είδη που 
απειλούνται με εξαφάνιση. 



                                 Καφέ αρκούδα 
 Στην Ελλάδα 

υπολογίζεται 
ότι υπάρχουν 
γύρω στις 150,  
στις οροσειρές 
της Πίνδου  και  
της Ροδόπης. 
Προτιμά τις 
φυτικές 
τροφές και 
ιδιαίτερα τα 
άγρια φρούτα, 
τις ρίζες , τα 
μανιτάρια και 
το μέλι . Είναι 
ζώο μοναχικό 
και κινείται 
κυρίως το 
ξημέρωμα και 
τη νύχτα. 



Αρκούδα σκοτωμένη από κυνηγούς, με το μικρό της 



            Χωρίς λόγια…….. 



                                    Αγριόγιδο 

 Στην Ελλάδα το αγριόγιδο 
ζει στην Πίνδο , τη Στερεά 
Ελλάδα, στον Όλυμπο και 
στην Ροδόπη. Συνολικά 
ζουν 400-500 άτομα του 
είδους σε 
απομονωμένους μικρούς 
πληθυσμούς. Έχει όρθια 
κέρατα με κυρτές 
απολήξεις. Το τρίχωμα 
του από καφέ ανοιχτό το 
καλοκαίρι ,γίνεται σκούρο 
καφέ το χειμώνα. 



Βίδρα 

 Συναντάται στην 
Κεντρική Ελλάδα, 
στην Κέρκυρα και 
στην Εύβοια. Ζει 
σε γλυκά νερά, σε 
ποταμούς, λίμνες 
και έλη. Τρέφεται 
με ψάρια, με 
αμφίβια, 
νερόφιδα, 
καβούρια , πουλιά 
και μικρά 
θηλαστικά. Γεννά 
την άνοιξη 2 με 3 
μικρά. 



  Δελφίνι 
 Στις Ελληνικές θάλασσες 

ζουν 4 είδη δελφινιών. Οι 
φυσικοί τους εχθροί 
είναι ελάχιστοι. Στη 
Μεσόγειο κινδυνεύουν 
από τη ρύπανση, την 
υπεραλιεία , την τυχαία 
σύλληψή τους από 
αλιευτικά εργαλεία.  



 
Θαλάσσια χελώνα   (Caretta-Caretta) 

 Η Caretta-Caretta τρέφεται 
με θαλάσσια φυτά και 
ασπόνδυλα ,κυρίως 
τσούχτρες. Έχει και 
πνεύμονες γι’ αυτό βγαίνει 
συχνά στην επιφάνεια της 
θάλασσας για να 
αναπνεύσει και στην 
παραλία για να γεννήσει. 
Στις κύριες απειλές  είναι η 
υποβάθμιση των βιότοπων 
που ζει, η ύπαρξη 
σκουπιδιών και πλαστικών 
σακουλών. 



  Κόκκινο ελάφι 
 Ζει στη Ροδόπη και την Πάρνηθα. 

Είναι το μεγαλύτερο φυτοφάγο 
ζώο της Ελλάδας. Ο μεγαλύτερος 
αριθμός βρίσκεται στην Πάρνηθα, 
όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν 
πάνω από 500 άτομα.  

 Η ονομασία κόκκινο οφείλεται στο 
καφε-κόκκινο χρώμα του. Γεννάει 
την άνοιξη συνήθως ένα μικρό. Το 
νεαρό ελάφι φέρει άσπρες 
βούλες, οι οποίες χάνονται όσο 
μεγαλώνει.  

 Τα αρσενικά μόνο έχουν κέρατα, 
που όταν βγαίνουν έχουν ένα 
βελούδινο περίβλημα, το οποίο 
προσπαθούν να αποβάλλουν 
τρίβοντας τα κέρατά τους στα 
δέντρα.  

  Το   ελάφι είναι φυτοφάγο ζώο και 
τρέφεται κυρίως με πόες, νεαρά 
κλαδιά από θάμνους και δένδρα, 

καρπούς, φρούτα και μανιτάρια.  



     Λύκος 

 Ο λύκος έχει υψηλή 
νοημοσύνη και 
ανεπτυγμένη 
κοινωνική οργάνωση. 
Η μείωση της τροφής 
τους και η αρνητική 
εικόνα που έχει 
διαμορφωθεί γι’ 
αυτόν στη συνείδηση 
των ανθρώπων και 
μέσα από τα 
παραμύθια, οδηγούν 
στη μείωση του 
πληθυσμού τους. 
Είναι ένα είδος που 
χρειάζεται 
προστασία. 



                                     Λύγκας 
 Είναι ένα άγριο και οξυδερκές ζώο, το τρίτο 

μεγαλύτερο σαρκοφάγο στην Ευρώπης, μετά 
την αρκούδα και το λύκο.. Έχει μικρή καρδιά 
σε σχέση με το σώμα του και γι’ αυτό δεν 
μπορεί να τρέξει γρήγορα. 

  Συνήθως πνίγει πολλά ζώα, περισσότερα απ' 
όσα αντέχει να φάει και τρώει μόνο τα 
καλύτερα κομμάτια. Μπορεί να περιμένει επί 
ώρες το θήραμά του, κρυμμένος πίσω από 
ένα βράχο ή ένα θάμνο. 

  Ένας θηλυκός λύγκας μπορεί να αλλάξει 
ακόμα και 12 φωλιές μέχρι να βρει ένα 
ασφαλές μέρος για τα μωρά του. 

  Η όραση είναι το πιο σημαντικό αισθητήριο 
όργανο του λύγκα  και είναι έξι φορές πιο 
ευαίσθητη, σε σχέση με την ανθρώπινη, στο 
σκοτάδι. Μπορεί να ακούσει το πέρασμα 
ενός ζώου από απόσταση 500 μέτρων! 

  Οι κύριοι παράγοντες θνησιμότητας είναι τα 
τροχαία ατυχήματα και η λαθροθηρεία. Στην 
Ελλάδα ζουν ελάχιστα άτομα κυρίως στα 
βορεινά μέρη της χώρας. 



                            Μαυρογύπας 
 Από τη δεκαετία 

του ’80 η 
αναπαραγωγή του 
γύπα είχε 
περιοριστεί στον 
Όλυμπο και στο 
Εθνικό Πάρκο της 
Δαδιάς-Λευκίμης-
Σουφλιού. 

 Είναι ο 
μεγαλύτερος 
γύπας στην 
Ευρώπη. 

  Ο πληθυσμός του 
εκτιμάται σε 90-
100 άτομα. Ζει σε 
δασώδεις 
περιοχές . 
Ζευγαρώνει δια 
βίου. Τρέφεται  
κυρίως με 
ψοφίμια 
θηλαστικών ζώων. 



 Τσακάλι 
 Στην Ελλάδα 

υπάρχουν γύρω στα 
500 άτομα.Έχει 
καστανό ή γκρίζο 
χρώμα. Την ημέρα 
κρύβεται και τη νύχτα 
κυνηγάει, μόνο του ή 
σε αγέλες. Βασικοί 
παράγοντες της 
εξαφάνισής τους είναι 
η αποξήρανση 
υγροτόπων και η 
εντατικοποίηση της 
γεωργίας. Μέχρι το 
1990 το τσακάλι ήταν 
επικηρυγμένο είδος 
ως επιβλαβές. Είναι το 
πιο απειλούμενο 
θηλαστικό στην 
Ελλάδα. 



Φώκια 

 Η μεσογειακή φώκια ζει 
περίπου 40 χρόνια και 
γεννάει κάθε ένα ή δύο 
χρόνια συνήθως ένα 
μικρό. Η τροφή της 
αποτελείται από ψάρια, 
χταπόδια, καλαμάρια 
κ.α. Απειλείται  από την 
καταστροφή των 
βιοτόπων, από τη 
θαλάσσια ρύπανση από 
πετρελαιοειδή και από 
τη μείωση των 
αλιευμάτων. 



    Χιονογερακίνα 
 Ζει σε 

ερημότοπους , 
βουνοπλαγιές , 
έλη. Φωλιάζει σε 
άκρες βράχων. 
Τρέφεται με 
μικρά θηλαστικά, 
κουνέλια, 
λαγούς, τρωκτικά 
και πουλιά. 
Γεννά 3-5 αυγά, 
τα κλωσσάει 31 
ημέρες. Ζει 11 
χρόνια. 



Και δύο οικόσιτα ζώα που κινδυνεύουν  με εξαφάνιση: 

Ο Γάιδαρος 
 Ο  γάιδαρος  εξημερώθηκε 4000  

    χρόνια π.Χ. 

 Είναι ολιγαρκές ζώο, καλά 
προσαρμοσμένο σε κλίμα όπως το 
μεσογειακό (ξηρό και θερμό). Η φυσική 
του διατροφή περιλαμβάνει φυτά κάθε 
είδους. 
Παρά την ολιγάρκεια του ο γάιδαρος όσον 
αφορά τη διατροφή του, είναι απαιτητικός 
στο νερό το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, 
για να το πιει. Αρνείται συνήθως να πιει 
νερό όταν έχουν πιει από το ίδιο δοχείο 
άλλα ζώα ή ακόμη και άλλοι γάιδαροι.  

 Τα τελευταία χρόνια υπάρχει κίνδυνος 
εξαφάνισης των φυλών του. 



Ο ελληνικός ποιμενικός σκύλος εκτρέφεται αιώνες 
τώρα, κυρίως για τη φύλαξη κοπαδιών, στις ορεινές 
περιοχές της χώρας μας. Ικανός να αντιμετωπίσει τις 
επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων, όπως η αρκούδα 
και ο λύκος.  
 
 Ο  Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε στις       
εκστρατείες του ποιμενικούς σκύλους της Ηπείρου. 
 Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι ο ποιμενικός σκύλος της              
Ηπείρου είναι γνωστός από τα ομηρικά έτη και 
ήταν ονομαστός για τα καταπληκτικά του        
χαρίσματα. 
 
Διακρίνεται για την ανεξαρτησία δράσης, την υψηλή 
αίσθηση του ζωτικού χώρου, το έντονα αναπτυγμένο 
ένστικτο προστασίας στο κοπάδι, την  επιθετικότητα 
προς τα άγρια ζώα, το θάρρος, την  πίστη στην 
ομάδα και την  αφοσίωση.  
 

    Σήμερα η παραδοσιακή αυτή ελληνική φυλή  
         σκύλων κινδυνεύει με εξαφάνιση!!! 
 
 

Ο Ελληνικός Ποιμενικός 



 
Ποιοι παράγοντες απειλούν τη ζωή των 
άγριων ζώων; 

   Η μόλυνση  και η ρύπανση του 
περιβάλλοντος 

 Η καταστροφή των βιότοπων και 
υγροβιότοπων 

 Η λαθροθηρία 
 Η υπεραλίευση 
 Η φυλάκιση και διαβίωσή τους 

κάτω από άσχημες συνθήκες 
 Η καταστροφή  των δασών από τις 

πυρκαγιές 
     Είναι μερικοί από τους 

παράγοντες που κάνουν δύσκολη 
την επιβίωση πολλών ειδών στην 
Ελλάδα. 



Ποιες οργανώσεις προστατεύουν τα 
άγρια ζώα στην Ελλάδα;  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΩΝ, 

με έδρα την Αίγινα. 

 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ασχολείται με την προστασία της καφέ 
αρκούδας, του λύκου, της αγριόγιδας και της βίδρας. 

 ΜΟm που προστατεύει τη φώκια. 

 ΔΕΛΦΙΣ, για την προστασία των δελφινιών. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για την προστασία των 
άγριων πουλιών και των βιότοπών τους. 

 ΑΛΚΥΟΝΗ, για την προστασία των άγριων ζώων. 

 ΑΝΙΜΑ, σύλλογος προστασίας και περίθαλψης 

    της άγριας ζωής. 



Στην προσπάθειά μας να μάθουμε για αυτές  τις 
οργανώσεις ,ήρθε εκπρόσωπος από την ΑΝΙΜΑ στο  
σχολείο  και  μας έδωσε  πληροφορίες για  το έργο της 
οργάνωσης , που είναι η περίθαλψη τραυματισμένων  
ζώων ,κυρίως  στην Αττική. 
Εκπρόσωπος  του Ελληνικού  wwf  , μας επισκέφθηκε και 
μας μίλησε για τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση,  
όπως και για   τους κινδύνους που  διατρέχουν.  
 Στα πλαίσια της εργασίας μας ,δώσαμε ερωτηματολόγια       
                                                             σε  μαθητές        
                                                             διαφορετικών τάξεων  
                                                             σχετικά  με το   
                                                            θέμα μας, όπου φάνηκε  
                                                             ότι οι περισσότεροι 
                                                             είναι  αρκετά 
                                                             ενημερωμένοι. 
                                                               
 

ΑΝΙΜΑ 



Επισκεφτήκαμε τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, όπου οι 
ξεναγοί μας  ενημέρωσαν για τις προσπάθειες που 
γίνονται για να προστατευθεί το κόκκινο ελάφι και να 
αναδασοθεί  η Πάρνηθα. 

 Σε ένα από τα μονοπάτια της Πάρνηθας, πορεία μέσα  
στα έλατα. 



Στο φυτώριο 
νέων δένδρων με 
τους ξεναγούς 

Σε  ένα  ξέφωτο 



Υπάρχουν  όμως τρόποι  για να 
προστατέψουμε τα απειλούμενα ζώα; 

 Πρώτα  απ’ όλα να γίνει 
ευαισθητοποίηση του κοινού  
απέναντι στην κακοποίηση, φυλάκιση  
ή  θανάτωση  των άγριων ζώων. 

 Να γίνει ενημέρωση για τις αιτίες 
που απειλούν με εξαφάνιση κάποια 
είδη ζώων. 

 Να συμμετέχουμε σε 
περιβαλλοντικές δράσεις. 

 Να κάνουμε τον εθελοντισμό στάση 
ζωής, συμμετέχοντας στο έργο και 
στα προγράμματα των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων. 

 Να ασκούμε πίεση σε αυτούς που 
μας κυβερνούν, ώστε να γίνουν πιο 
ευαίσθητοι σε αυτόν τον τομέα. 

 Να μη συναινούμε σε οποιαδήποτε 
μορφή εκμετάλλευσης των 
απειλούμενων  ζώων.  
 
 



Ας προσπαθήσουμε όλοι!! 
Η Φύση είναι το σπίτι μας. 
 



  Οι μαθητές  : 
 Αγαπίου Αγγελική - Αγαπίου Δήμητρα - Αγγελέτου  Άννα 

Μαρία - Αθανασάτου Παναγιώτα – Αλεξοπούλου 
Ευαγγελία – Αλούσι  Ενκελέο – Ανδρή Αθηνά – 
Αντωνοπούλου Ιωάννα – Βασιλοπούλου Κυριακή – 
Βάσσης Κωνσταντίνος – Βιδίστα  Κλέα – Γιαγιάννη 
Διονυσία – Γιαννακίεβα Μιχαέλα – Γιάννακα Μαρκέλλα 
Παρασκευή – Γκουτσούλας Κωνσταντίνος – Δεληνικόλας 
Ανδρέας – Δημήτρη Φωτεινή – Ζάρο Χριστίνα – Ζέρη 
Νικολέτα – Ζουγανέλης Ιάκωβος – Θεοφανοπούλου 
Σοφία – Κάντζιου Βασιλική – Καρνούσκου Δανάη. 



Ακολουθεί video  που μας  παραχώρησε 
 το Ελληνικό  wwf. 
 


