
Η Επξώπε αλήθεη ζηε Εύθξαηε Ζώλε .ηελ εύθξαηε δώλε αλαπηύζζεηαη 
ε κεζνγεηαθή βιάζηεζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κεηθηά δάζε, ζάκλνπο, ειηέο θιπ. 
ηελ Επξώπε ππάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε θπηώλ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Εηδηθόηεξα ζπλαληάκε:  
 απηνθπή, απηά δειαδή 

πνπ θπηξώλνπλ κόλα 
ηνπο 

 απηά πνπ ηα έθεξε ν 
άλζξσπνο θαηά ηηο 
εμεξεπλήζεηο θαη 
κεηαθηλήζεηο ηνπ θαη 

 ελδεκηθά, δειαδή απηά 
πνπ βγαίλνπλ ζπγθεθξηκέλαζε κηα πεξηνρή ιόγσ εηδηθώλ θιηκαηνινγηθώλ 
ζπλζεθώλ 

ηελ Επξώπε ππάξρνπλ πνιιά ελδεκηθά θπηά. ηα Βαιθάληα π. ρ. ππάξρνπλ 
1745 ελδεκηθά από ηα νπνία ηα 514 επδνθηκνύλ ζηελ Ειιάδα. 
 
  
 
 
 
 
 

Αλάινγα κε ηα είδε θπηώλ κηαο πεξηνρήο 
αλαπηύζζνληαη θαη ηα είδε ησλ δώσλ πνπ δνπλ 
ζε απηήλ. Έηζη ζπλαληάκε θπξίσο θαηνηθίδηα θαη 
δώα πνπ δνπλ ειεύζεξα ζηε θύζε.  

 
Σν γνπξνύλη, ν ιαγόο, ε αιεπνύ, ε 

ρειώλα, ην ειάθη ε νρηά, πνιιά είδε πνπιηώλ 
είλαη κεξηθά από ηα δώα πνπ απαληάκε ζηε κεζνγεηαθή βιάζηεζεν βνπβάιη, ν 
αζβόο, ην άγξην άινγν είλαη θάπνηα από ηα πνιιά πνπ ζπλαληάκε ζηηο ζηέπεο 

 
 
Η λπθίηζα, ν ζθίνπξνο, ν βάηξαρνο, ν θάζηνξαο, ε βίδξα  θιπ  ζπλαληώληαη θαη ζηα 
θπιινβόια δάζε 
πάληα πνπιηά ζπλαληάκε ζηηο βόξεηεο πεξηνρέο ηεο ηάηγθα όπσο θαη αιεπνύδεο, 
αζβνύο, αξθνύδεο θιπ 
 
Σαξάλδνπο, ιεπθέο αξθνύδεο, αιεπνύδεο θαη κηθξά αξπαθηηθά πνπιηά είλαη θάπνηα 
από ηα δώα πνπ απαληώληαη ζηελ ηνύλδξα θαη ηέινο 
ζηελ νξεηλή βιάζηεζε ζπλαληάκε θξηθξί (Κξήηε), αίγαγξν ησλ Άιπεσλ, αεηό θιπ 
Αλάινγε πεξηνρή ζπλαληάκε θαη ζηε Βόξεηα Ακεξηθή θπξίσο ζηηο Νόηηεο Πνιηηείεο 
ησλ ΗΠΑ αληίζηνηρνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο.  
 
 



Οηθνζπζηήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ πάλσ από ηηο 60ν Βόξεην Γεσγξαθηθό Πιάηνο 
Εδώ έρνπκε ηελ Αξθηηθή Πεξηνρή  
πλαληάκε Αρκτική βιάζηεζε  Σνύληξα θαη ζηέπα. 
 
 
ηηο αξθηηθέο πεξηνρέο, όπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη 
πνιύ ρακειέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 
ειάρηζηα θπηά κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ. Η 
δηάπιαζε ηεο πεξηνρήο νλνκάδεηαη ηνύλδξα θαη ηα 
θπξίαξρα είδε είλαη βξύα, ιεηρήλεο θαη κηθξνί 
ζάκλνη πνπ εκθαλίδνληαη κόλν ην θαινθαίξη, θαζώο 
είλαη ε κόλε επλντθή πεξίνδνο ηνπ έηνπο. Σνύλδξα 
ζπλαληάηαη ζην βνξεηόηεξν ηκήκα ηεο Ακεξηθήο, 
ηεο Επξώπεο θαη ζηε ηβεξία. 
 

 
 
Στέπα 
Μεγάιε πεδηλή έθηαζε κε πνιύ μεξό θιίκα 
θαη ιίγε πνώδε ή ζακλώδε 
βιάζηεζε.Τπάξρεη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο 
επείξνπο αιιά πεξηζζόηεξν ζηελ 
Επξσπατθή θαη Αζηαηηθή Ρσζία. Η ζηέπα 
ραξαθηεξίδεηαη από μεξό έδαθνο θαη πνώδε 
βιάζηεζε εμαηηίαο ησλ πνιύ ςπρξώλ 
θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ ρεηκώλα θαη ησλ 
πνιύ ζεξκώλ θαη μεξώλ ζπλζεθώλ ηνπ 

θαινθαηξηνύ. Έηζη ε βιάζηεζε ζηε ζηέπα πεξηιακβάλεη θπξίσο αγξσζηώδε είδε θαη 

αγξηνινύινπδα. 
 

Ζώα όπσο αξθνύδεο θώθηεο πηγθνπΐλνη.  


