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ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Βίδρα

Αλεξάνδρα

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι μικρό κι έχει ωραίο τρίχωμα.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Έχει κορμί μακρύ, ελαστικό και μυώδες με παχιά γούνα.
Τα πόδια της είναι κοντά.
Το χρώμα της είναι σκούρο καφέ στην πλάτη και στα μάγουλα, ενώ
στο λαιμό είναι άσπρη.

Πού ζει;

Ζει μέσα στα ποτάμια κοντά στις όχθες.

Τι τρώει;

Τρέφεται με ψάρια και άλλα υδρόβια ζώα.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά από 1 ως 4 μωρά τα οποία γεννιούνται τυφλά.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τον λύκο, τον λύγκα, τους αετούς και τα ελεύθερα
σκυλιά.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Προστατεύεται από τον οδηγία 92/43/ΕΟΚ , από τη σύμβαση της
Βέρνης και από το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλωτών
ζώων της Ελλάδας.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Γορίλας

Παύλος

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι πολύ δυνατό και πολύ άγριο.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Το μέγεθός του είναι μεγάλο.
Το βάρος του είναι περίπου 100 κιλά.
Το χρώμα του τριχώματός του είναι μαύρο.

Πού ζει;

Ζει στη ζούγκλα της Αφρικής.

Τι τρώει;

Ο γορίλας είναι φυτοφάγο ζώο.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά μέχρι 3 μωρά το χρόνο.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τους ανθρώπους.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Οι τρόποι προστασίας είναι οι φυσικοί ζωολογικοί κήπου που τους
φροντίζουν.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Ελέφαντας

Ρέα

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι τεράστιο και μου αρέσει πολύ.
αυτό το ζώο;
Επίσης προσφέρει πολλά στους ανθρώπους.

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Είναι το μεγαλύτερο επιζών χερσαίο ζώο.
Το βάρος του φτάνει τους 7 τόνους και το ύψος του τα 4 μέτρα.
Το χρώμα του είναι γκρι.
Έχει μια μεγάλη προβοσκίδα και 2 χαυλιόδοντες.

Πού ζει;

Ζει στην Αφρική και στην Ασία (νότια και νοτιοανατολική).

Τι τρώει;

Ο ελέφαντας είναι χορτοφάγος.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά 1 ελεφαντάκι κάθε 5 χρόνια.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τους κυνηγούς και τα καμένα δάση.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Για να προστατευτεί πρέπει να απαγορευτεί το κυνήγι.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Καφέ αρκούδα

Ηρώ

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι μεγάλο και δυνατό.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Έχει απαλό και τριχωτό δέρμα.
Είναι βαριά και ζυγίζει από 100 ως 250 κιλά.
Το ύψος της είναι από 1,70 μ. έως 2,20 μ.
Έχει χρώμα καφέ.

Πού ζει;

Ζει στα δάση και στα βουνά.

Τι τρώει;

Τρέφεται με καλαμπόκι, μέλι, φρούτα και ψάρια.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά 2 μωρά κάθε χρόνο.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τους κυνηγούς και τα καμένα δάση.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Για να προστατευτεί πρέπει να απαγορευτεί το κυνήγι.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Κόκκινο ελάφι

Φιλίνα

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι έξυπνο, αθώο και άκακο.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Έχει μήκος 2,30 μ, και ύψος έως 1,5 μ.
Ζυγίζει ως 100 κιλά.
Είναι όμορφο, λεπτόσωμο με κοντό καστανόχρωμο μαλακό
τρίχωμα. Επίσης τα αρσενικά έχουν στο κεφάλι μεγάλα κέρατα.

Πού ζει;

Ζει στην Ευρώπη και στη Μ. Ασία.
Στον τόπο μας τα συναντάμε στον Όλυμπο, στα βουνά της Ηπείρου
και της Μακεδονίας.

Τι τρώει;

Τρέφεται με χλόη, χόρτα ή και με τη φλούδα από τους κορμούς των
μικρών δέντρων.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά μια φορά το χρόνο κάθε 10 μήνες 1 -2 ελαφάκια που τα
θηλάζει και τα αγαπά πολύ.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Εχθροί του είναι οι λύκοι ,η καφέ αρκούδα, τα αγριογούρουνα, τα
σκυλιά και ο άνθρωπος.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Για να προστατευτεί πρέπει να σταματήσει η λαθροθηρία, οι
δασικές φωτιές και να ζει στο φυσικό περιβάλλον.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Πολική Αρκούδα

Βάγια

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο για να βοηθήσω ώστε να μην εξαφανιστεί.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Το μήκος της είναι από 2,2 έως 3,5 μέτρα.
Το βάρος της είναι από 410 ως 720 κιλά.
Έχει ύψος 1,6 μέτρα.
Έχει χρώμα άσπρο και πυκνό τρίχωμα.

Πού ζει;

Ζει στο Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό και στις γύρω περιοχές.

Τι τρώει;

Τρέφεται με φώκιες, θαλάσσιους ίππους, φάλαινες , ταράνδους,
θαλασσοπούλια, ψάρια, φύκια και αυγά.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά 2 – 4 μικρά τον Απρίλιο ή το Μάρτιο κάθε τρία χρόνια.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Η μεγαλύτερη απειλή είναι η κλιματική αλλαγή που καταστρέφει
τους πάγους .
Εχθρό έχει μόνο τον άνθρωπο που την κυνηγάει για τη γούνα της.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Είναι πολύ ευκίνητη και καλή κολυμβήτρια. Να ζητήσουμε από
τους ηγέτες του κόσμου να δημιουργηθεί ένα καταφύγιο γύρω από
τον Βόρειο Πόλο και να απαγορευτούν οι γεωτρήσεις πετρελαίου
και η καταστροφική αλιεία στα νερά της Αρκτικής.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Τσακάλι

Δημήτρης

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο για το ωραίο χρώμα του, για την ταχύτητά του
αυτό το ζώο;
και για την ομορφιά του.

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Το μήκος του φτάνει τα 80 – 90 εκατοστά.
Το βάρος του Τσακαλιού είναι 15 κιλά.
Το χρώμα του είναι συνήθως σκούρο καφέ με λίγες κίτρινες
αποχρώσεις.

Πού ζει;

Ζει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στα Βαλκάνια, στην Αφρική και
στην Ασία. Στην Ελλάδα συναντάται στη λίμνη Κερκίνη, τη
Χαλκιδική, τη Φωκίδα, τη Σάμο και την Πελοπόννησο, αλλά κυρίως
βρίσκονται στον Έβρο.

Τι τρώει;

Το τσακάλι είναι ζώο παμφάγο. Τρώει νεκρά ζώα, φυτά, φρούτα
αλλά και ζωντανά μικρά ζώα, ψάρια , έντομα, πουλιά και
αιγοπρόβατα.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά συνήθως 4 -6 μικρά στα τέλη της άνοιξης.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τα άλλα ζώα αλλά και από τους ανθρώπους.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Η οργάνωση WWFπραγματοποίησε πρόγραμμα καταγραφής και
καταμέτρησης του πληθυσμού των τσακαλιών για την προστασία
και τη διατήρησή τους.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Φάλαινα

Αναστασία

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί μου αρέσουν τα θαλάσσια θηλαστικά
αυτό το ζώο;
και γενικά η θάλασσα.

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Έχει μήκος σχεδόν 30 μέτρα και βάρος 190 τόνους.
Το σώμα της είναι μακρύ και λεπτό, φέρει διάφορες αποχρώσεις
του μπλε – γκρι από πάνω και κάπως φωτεινότερο από κάτω.

Πού ζει;

Ζει στο Βόρειο Ατλαντικό , στο Βόρειο και Νότιο Ειρηνικό και Ινδικό
Ωκεανό.

Τι τρώει;

Τρώει ένα είδος ζωοπλαγκτόν που μοιάζει με γαρίδα, γνωστό ως
Κριλ. Επίσης καταναλώνει συμπωματικά μικρά ψάρια και
καλαμάρια.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Ένα θηλαστικό συνήθως γεννά μια φορά κάθε 2 με 3 χρόνια κατά
την έναρξη του χειμώνα μετά από μια περίοδο κύησης 10 ως 12
μήνες.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τους ανθρώπους που τις κυνηγάνε για το λίπος, το
κρέας και τα οστά τους.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Η Διεθνής Φαλαινοθηρική Επιτροπή όρισε αυστηρούς κανόνες για
τη θήρευση όσον αφορά τον επιτρεπτό αριθμό αλλά και τα μέσα
που χρησιμοποιούνται.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Αντιλόπη

Κωνσταντίνα

Για ποιο λόγο επέλεξα Με εντυπωσίασε η αντιλόπη γιατί τρέχει πολύ γρήγορα.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Το ύψος του είναι: 1,35 μ.
Το βάρος είναι έως 250 κιλά.
Το αρσενικό είναι μαύρο και το θηλυκό είναι ανοιχτό καφέ.

Πού ζει;

Ζει στην Αφρική και στην Ασία.

Τι τρώει;

Τρώει χορτάρι διότι είναι φυτοφάγο ζώο.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά 1 μωρό γύρω στον Φεβρουάριο και το Μάρτιο και η κύηση
διαρκεί 8 μήνες.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τους λαθροκυνηγούς.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Προστατεύονται μόνα τους από τα άλλα ζώα. Τρέχουν γρήγορα και
πηδάνε. Μερικές φορές τους βοηθούν τα κέρατα.
Επίσης οργανώσεις βοηθούν στην προστασία της αντιλόπης.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Δελφίνι

Δήμητρα

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι παιχνιδιάρικο και πολύ έξυπνο.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Το μέγεθός του είναι 1,2 μ.
Το βάρος τους είναι 40 κιλά.
Το χρώμα τους είναι γαλάζιο από πάνω κι από κάτω άσπρο.

Πού ζει;

Ζει στις θάλασσες και σε μερικά ποτάμια.

Τι τρώει;

Τρώνε ψάρια και χταπόδια.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά ένα δελφινάκι μια φορά το χρόνο.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τα δίχτυα των ψαράδων που παγιδεύονται κι από
τη μόλυνση της θάλασσας.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Για να προστατευτούν τα δελφίνια έχουν ιδρυθεί οργανώσεις για
την προστασία τους.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Λύκος

Μάριος

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι άγριο.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Το μέγεθος του λύκου είναι 1 μέτρο και το βάρος του 30 κιλά.
Το ύψος του είναι 50 εκ.
Το χρώμα του είναι γκρι και το τρίχωμα σαν του σκυλιού.

Πού ζει;

Ζει στα δάση και στα βουνά.

Τι τρώει;

Ο λύκος είναι έξυπνο ζώο. Πρέπει να κάνει πολλή ησυχία για να μην
τρομάξει το ζώο που θέλει να φάει.
Τρώει άγρια ζώα.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά 3 με 7 λυκάκια κάθε 2 χρόνια.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει να εξαφανιστεί από τους κυνηγούς που πηγαίνουν να
σκοτώσουν ζώα.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Για να προστατευτεί ο λύκος υπάρχουν διάφορες οργανώσεις που
νοιάζονται γι’ αυτόν και περιφράζουν τα βουνά για την προστασία
του.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Χελώνα Καρέτα Καρέτα

Μαρία

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Η Χελώνα καρέτα Καρέτα ζυγίζει γύρω στα 90 κιλά.
Το μήκος της φτάνει το 1 μέτρο.
Το καβούκι της αποτελείται από κεράτινες πλάκες και έχει καφέ –
κόκκινο χρώμα.

Πού ζει;

Ζει μέσα στο νερό αλλά εξαρτάται από τη στεριά αφού εκεί
ολοκληρώνεται ο βιολογικός της κύκλος.

Τι τρώει;

Τρέφεται κυρίως με θαλασσινά φυτά, καλαμάρια και χταπόδια με
ιδιαίτερη προτίμηση στις τσούχτρες.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Σε κάθε τρύπα αφήνει περίπου 120 αυγά και μένουν στην άμμο για
2 μήνες.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από την ρύπανση των θαλασσών, από θόρυβο στις
παραλίες τη νύχτα, από τις σακούλες που τις περνάν για τσούχτρες,
από ταχύπλοα σκάφη που την τραυματίζουν.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Να μην πετάμε πλαστικές σακούλες στη θάλασσα και στις παραλίες,
να μην πηγαίνουμε το βράδυ στην παραλία και αν το σπίτι μας είναι
κοντά στη θάλασσα να σβήνουμε τα φώτα γιατί φοβούνται.
Επίσης υπάρχουν οργανώσεις που φροντίζουν για την προστασία
της θαλάσσιας χελώνας και των βιοτόπων της.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Ρινόκερος

Θανάσης

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι πολύ δυνατό και όμορφο.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Ο Ρινόκερος έχει 2 κέρατα το ένα πίσω από το άλλο.
Έχει βάρος 3 τόνους , μήκος έως 4 μέτρα και ύψος 1,5 μέτρα.
Το πιο γνωστό χρώμα του ρινόκερου είναι το γκρίζο με τρίχωμα
γκρίζο.

Πού ζει;

Υπάρχουν πολλά είδη Ρινόκερου που ζουν στην Ινδία, Κίνα, Ιάβα,
Σουμάτρα.

Τι τρώει;

Τρέφεται με χόρτα.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Το θηλυκό του Ρινόκερου γεννά ένα ρινοκεράκι κάθε χρόνο με
ύψος 65 εκατοστών και βάρος 65 – 70 κιλά μετά από 15 μήνες
κυοφορίας.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τους λαθροκυνηγούς που τα σκοτώνουν.
Χρησιμοποιούν ελικόπτερα για να τα εντοπίσουν και μετά τους
ρίχνουν ηρεμιστικά για να τους πιάσουν.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι προστασίας όπως τα πάρκα, οι ζωολογικοί
κήποι όπου γίνονται και προσπάθειες ανάπτυξης.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Ουρακοτάγκος

Αγαπητός

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί μου αρέσουν τα χαρακτηριστικά του και
αυτό το ζώο;
ότι σκαρφαλώνει στα δέντρα και τρώει μπανάνες.

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Ο Ουρακοτάγκος μπορεί να έχει βάρος από 33 κιλά έως 82 κιλά.
Το ύψος του φτάνει μέχρι 1,5 μ.
Το τρίχωμά του είναι καφέ με κόκκινο.

Πού ζει;

Ζει στα τροπικά δάση των νησιών Βόρνεο και Σουμάτρα.

Τι τρώει;

Τρέφεται με φύλλα από δέντρα και καρπούς που βρίσκουν μέσα
στη φύση.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Ζουν 30 χρόνια και τα θηλυκά γεννούν το πρώτο μωρό στα 15. Η
εγκυμοσύνη κρατάει 8 μήνες και γεννούν κάθε 6 με 9 χρόνια ένα
μωρό.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τους ανθρώπους που καταστρέφουν τα δάση.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που περιφράζουν κάποιους χώρους
ειδικά για τους Ουρακοτάγκους ώστε να ζουν με ασφάλεια.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Πιγκουίνος

Αργυρώ

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί μου έκανε εντύπωση η αριστοκρατική
αυτό το ζώο;
του όψη.

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Έχει ύψος 1,5 μ. και βάρος 40 κιλά.
Το χρώμα του είναι μαύρο με άσπρη κοιλιά και δέρμα λείο.

Πού ζει;

Ζει στο Βόρειο Πόλο.

Τι τρώει;

Τρώει ψάρια, καλαμάρια και σουπιές.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Σε κάθε περίοδο γεννά 1 με 2 αυγά.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τη μόλυνση των θαλασσών και το λιώσιμο των
πάγων.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Με την άσπρη κοιλιά καλύπτεται από το χιόνι και με την μαύρη δε
φαίνεται στο νερό. Έτσι προστατεύεται από τα άλλα ζώα.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Τίγρης

Αλέξανδρος

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί η ομορφιά του και η δύναμή του είναι
αυτό το ζώο;
απερίγραπτη.

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Έχει ρίγες, φτάνει τα 3,3 μέτρα σε μήκος και έχει βάρος 306 κιλά. Οι
ρίγες του είναι μαύρες.

Πού ζει;

Ζει σε μερικές από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στη Γη, όπως
στην Ασία, στην Τουρκία και στα δυτικά μέχρι την Ανατολική Ακτή
της Ρωσίας.

Τι τρώει;

Τρέφεται κυρίως με μεγάλου και μεσαίου μεγέθους ζώα.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά 1 – 3 μικρά αλλά συνήθως ο κανόνας είναι 2 με 3 μικρά.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Το είδος του Τίγρη βρίσκεται στο χείλος του αφανισμού εξαιτίας
των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Θα είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ή να διατηρηθούν μεγάλες
ενιαίες δασικές εκτάσεις.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Κροκόδειλος

Λουκάς

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι δυνατό, υπέροχο και σαρκοφάγο.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Ο Κροκόδειλος του Νείλου έχει μήκος 6 μ. και ζυγίζει περίπου 730
κιλά.
Έχει επίσης πράσινο-καφέ χρώμα και φολιδωτό δέρμα.

Πού ζει;

Ζει στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, στη Νότια Αμερική, στις
Αντίλλες, στην Αφρική, στην Ινδονησία, στις Φιλιππίνες και στη νότια
Ασία.

Τι τρώει;

Τρώει κυρίως ψάρια, ζέβρες, πουλιά, μικρούς Ιπποπόταμους,
ανθρώπους κι άλλους μικρούς κροκόδειλους.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά στην άμμο μέχρι και 30 αυγά.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από τους λαθροκυνηγούς οι οποίοι τους σκοτώνουν για
να πάρουν το δέρμα τους και να πουλήσουν τα’ αυγά τους.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Το κυνήγι του Κροκόδειλου έχει απαγορευτεί από το 1960 και ο
Κροκόδειλος χαρακτηρίστηκε προστατευόμενο είδος από πολλές
παγκόσμιες οργανώσεις.
Έχουν δημιουργήσει πολλούς χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους
για την αναπαραγωγή και την επιβίωσή τους.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Γυπαετός Gypaetus barbatus

Χρήστος

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι από τα σπανιότερα και μεγαλύτερα
αυτό το ζώο;
αρπαχτικά και γιατί το συναντάμε στην Ελλάδα.

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Είναι ένα πουλί τεραστίων διαστάσεων με άνοιγμα φτερών ως 3,7 μ.
Το μήκος του είναι 110-115 εκ. και η σφηνοειδής ουρά του έχει
μήκος 42 -44 εκ. Το βάρος του είναι 5-7 κιλά.
Έχει ένα χαρακτηριστικό μαύρο γενάκι. Το ασπριδερό χρώμα του
λαιμού και του στήθους έχει κόκκινο χρώμα λόγω της συνήθειάς του
να κάνει μπάνιο σε χώμα πλούσιο σε σίδηρο. Οι φτερούγες και η
ουρά είναι γκριζόμαυρες από πάνω.

Πού ζει;

Ζει στις Άλπεις, στα Πυρηναία, στην Κορσική, στην Κρήτη, στα
Ιμαλάια και στην Αφρική.

Τι τρώει;

Η διατροφή του είναι εντελώς ξεχωριστή γιατί αποτελείται κυρίως
από κόκαλα και κουφάρια ζώων.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά 2 αυγά με 4-5 μέρες διαφορά μεταξύ Ιανουαρίου και
Φεβρουάριου. Η επώαση των αβγών διαρκεί 55-60 μέρες.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από δηλητηριασμένα δολώματα, από την καταστροφή
των βιότοπων , από την λαθροθηρία και τη συνεχόμενη μείωση της
τροφής. Επίσης είναι ευαίσθητο στην ανθρώπινη ενόχληση.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Τρόποι προστασίας είναι η ακριβής απογραφή των πληθυσμών, η
εγκατάσταση τεχνητών ταϊστρών και η προσπάθεια εξάλειψης των
αιτίων εξαφάνισης.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Μεσογειακή Φώκια

Σοφία

Για ποιο λόγο επέλεξα Ο λόγος που επέλεξα αυτό το ζώο είναι επειδή σε λίγο καιρό θα
αυτό το ζώο;
εξαφανιστεί.

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Έχει χρώμα καφέ και γκρι.
Ζυγίζει 300 κιλά.
Έχει ύψος 3 μέτρα και ζει 45 χρόνια.
Το δέρμα της καλύπτεται από πολύ μικρό τρίχωμα.

Πού ζει;

Ζει στη Μεσόγειο θάλασσα και συγκεκριμένα στην Αλόννησο και σε
άλλες παραλίες.

Τι τρώει;

Τρώει μικρά ψάρια και χταπόδια.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Γεννά 1 ,σπανίως 2, μωρά κάθε 2 χρόνια και πάντα στη στεριά.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από την καταστροφή των βιότοπων που ζει, από έλλειψη
τροφής και από πνιγμό, όταν μπλέκονται στα δίχτυα των ψαράδων.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Η προστασία της φώκιας Μονάχους Μονάχους είναι η ελληνική
εταιρία για τη μελέτη και την προστασία της.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Πάντα

Θοδωρής

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί μου αρέσει και θα ήθελα να μάθω γι’
αυτό το ζώο;
αυτό.

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Έχει κοντόχοντρο σώμα μήκους 1,5 μ. Μπορεί να ξεπεράσει τα 100
κιλά. Το τρίχωμά του είναι πυκνό και ασπρόμαυρο. Τα άκρα, οι ώμοι,
τα αυτιά και η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι μαύρα ενώ το
υπόλοιπο σώμα είναι λευκό. Το κεφάλι και τα αυτιά είναι
στρογγυλά. Ο λαιμός και οι ώμοι είναι αναπτυγμένοι σε σχέση με το
σώμα ενώ η ουρά του είναι μικρή.

Πού ζει;

Το γιγάντιο Πάντα ζει στην Κεντρική Κίνα. Μοιάζει με αρκούδα, αλλά
δεν πέφτει σε χειμερία νάρκη. Το χειμώνα μετακινείται σε
χαμηλότερα υψόμετρα. Ζει σε ορεινές δασώδεις περιοχές και δεν
κατασκευάζει μόνιμες φωλιές αλλά βρίσκει καταφύγιο σε δέντρα
και σε σπηλιές.

Τι τρώει;

Τρώει καλάμια μπαμπού. Το μπαμπού αποτελεί περίπου το 90%
της διατροφής όπου την συμπληρώνει με βολβούς, ρίζες, έντομα
και αυγά.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Ζευγαρώνει την άνοιξη, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και γεννά 1
με 2 μικρά τα οποία είναι πολύ μικρά σε μέγεθος, σχεδόν άτριχα
και τυφλά.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Απειλείται με εξαφάνιση λόγω καταστροφής του ενδιαιτήματός του
(της διατροφής του), της λαθροθηρίας αλλά και των χαμηλών
ρυθμών αναπαραγωγής του και είναι γνωστή η απροθυμία του να
αναπαραχθεί σε αιχμαλωσία.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Το είδος αυτό προστατεύεται πλέον αυστηρά από την κινεζική
κυβέρνηση σε συνεργασία με διάφορες οικολογικές οργανώσεις
όπως η WWFτης οποίας αποτελεί σύμβολο.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Λευκός Καρχαρίας

Γιώργος

Για ποιο λόγο επέλεξα Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι πολύ γρήγορο και δυνατό.
αυτό το ζώο;

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώμα-τρίχωμα
κτλ.)

Ο καρχαρίας φτάνει σε μήκος τα 6 μέτρα ή 8 μέτρα.
Το βάρος του είναι 3.324 χιλιόγραμμα ή 2.240 χιλιόγραμμα.

Πού ζει;

Ζει στις επιφάνειες σημαντικών ωκεανών.

Τι τρώει;

Τρέφεται με διάφορα ψάρια.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Ο Λευκός καρχαρίας γεννά 1 μωρό.

Από ποιους ή από τι
κινδυνεύει;

Κινδυνεύει από λαθροκυνηγούς που τον σκοτώνουν.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Προστατεύεται μέσα στα θαλάσσια πάρκα.

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
Το ζώο που επέλεξα είναι :

Λεοπάρδαλη

Εύη

Για ποιο λόγο
επέλεξα αυτό το
ζώο;

Επέλεξα αυτό το ζώο γιατί είναι γρήγορο και έχει ωραίο τρίχωμα.

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά
του;
(μέγεθος-βάροςύψος-χρώματρίχωμα κτλ.)
Πού ζει;

Έχει μήκος 3,4 μέτρα και ζυγίζει 68 κιλά.
Το τρίχωμά της είναι μαύρο ή σκούρο κίτρινο με μαύρες βούλες.

Τι τρώει;

Τρώει το κρέας από τα ζώα και τη σάρκα του θύματος.

Πόσα μωρά ή αυγά
γεννά;

Η εγκυμοσύνη διαρκεί 100 μέρες και γεννά 3 μικρά ζώα.

Ζει στην Αφρική και στη Νότια Ασία.

Από ποιους ή από τι Κινδυνεύει από τον άνθρωπο που την κυνηγά για την όμορφη γούνα
κινδυνεύει;
της.

Ποιοι τρόποι
προστασίας
υπάρχουν;

Υπάρχουν ειδικοί νόμοι που τις προστατεύουν.

