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Υαλιδο (Neomys anomafus) οοιι είνοl
μεyαλUιερη, tέitos υηάρχεl

!3ΥΝΟΕΙΔΗ

mΤσαιc.άλl

\/Όμvγαλίδo

l.ι.l.ι'8I"'-I~1

I

f)1

~tIEKBI

Αποτελεί ένα μεσαίου μεΥέθου,> σαρκο
φάγα, ωσιόσσ

η Να

(SunCUS etruscus). αηό ιο

χρώμο κιφrνωηό ή υπόλευκο. Τα πόδιο ιου

bouv

bόxruiIo ηου KαιαOOγovν σε 'liίxια

δυνοτά 11.01 γομφά.

n δισφοφή του μπορεί να

mΧωραφομυΥοι1ίδα (CrocidUf8
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1.1101
Ι

ιmBΙδρα

(lutra/utra)
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είναι εμπiloυtιoμένη με φυτό κοι φρού

Καφέ-γκρι ή καφέ σιnll ηλάm, ενώ

10. Το χρώμα του είναι γιιριιοιιίφινο, με

κοιλιά υηάρχεl λευκό ή γκρΙ. Μιο δIOKΡlu'ι

Η Βίδρο ή Ειιυδρίδο έχει καρμί μοκρύ, εr10

μαύρες κηλίδες στην πλ6τη. Η ουρά {ου

γρομμή χωρίΖει ιovs δυο ουιαύs χρωμο

σΙlκά, μυώδεs, με ηαχιό γαύνα, παυ

είναι περίπου 30 εκ. ποιο ονοιχτόχρωμη

ιrσμούs. Τα αuιιό είιιαl σχειlκό μεγόλα

Qnό τη ράχη εκτός οπό ιην όκρη τη5, που

ευδιάκρπα. Τα μήκαs ιous είιιοl 68-θ7 χιλ.

κολυμπούν γρήγορα, ιωυιιώvιαs

έχει χσρσκτπρlοlιιι.6 μαύρο ",ρώμο.

Η αυρά κολύmειαl οπά μακρlέs ιpixes.

κωνική ουρά

I!JΑλεnού (νυ/Ρθ! vulpBS)
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I~I>(I~I---I

ΟΙ

Έχει ψίΧα/μα κοκκινωπό,

μέρος

10 πίσω

omll

11.01

mΤuφι10nόvιlκοs (Το/ρο europaea)

I.I'!FI.I".-I
101
12 εκ.

πε·

ρίπου. Η Υούιιο (ου είναι σκούρο γκρι,

Τα/ν ποδιών

(α μΆUO μικρά

μαυριbερό, ενώ

10

όιφο ιns ουρ6 .. (ης είναι πόνιο λευκό.
Η ουρά

ms

φίχωμό

ms

είναι ηοilύ φουνιωιή 11.01 10
πυκνό, ενώ 11.01 10 pύyxOS

ms είναι μαιφόσιενο.

11.01

κρυμμένο πίαω από

γούνα, ειιώ ιο αΥUά είιιοl μόιιο μlKΡΈS
πραεξoxΈS

σιο δέρμα. Ζει σε ιούνειΊ

που σκόβει ο

iblOS

με ιο πρόσθιο άκρο

ιου, που εi\/ΌI μεΥόλο και πλαοά σοll

ΟΝΤΟΜΟΦΑΓΑ
ΜΥΓΑΛΙΔΕΣ

φιυάριο,

οφnιιονισs

εrrlφάνειO

ms ynS.

mΙκανιΖόχοιροs

αllαJ!ώμσlo

Ious

U111 χρατά

Kαvιά. Οι ενυδρίδεs

m

μακριά,

και ιο ευλύγισιο σώμα

ιουs. Το πίοω πόδια Ious έχουν νΠKΙIKΈS μεμ
Bpbvcs 11.01 xΡΠOrμOΠOIOύVΙαl σαν κουπιά.

mJ ΑσΒόs

1ων ουυών ms κοι 10 μπροσιιν6 μέρος

ms είναι

U1S είναι

σιηll
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Με το ενιυnωoloKό μαύρο κσl άσηρο ριγέ
κεφόΠι ιου, ο A08ΌS, είναι ένσ σηό ια πιο
άμεοο αναγνωρίαrμα θπηαouκό

IJOs.. Το υπό

λαιno κονιόκονφο αώμα ιου φοίνειαl γκρι
και (ο πόδιο, ο ηorμόs, ιο oύιθos

11.01

η

11.01-

λιό εiνιll μσυρα. Η ουρό έχει tνo υηόλευκο
χρώμο, αί\ίlά μOOΡεi \/1J είναι και πιο σκΟΟρπ.

(Erinaceus

ιm Νυφίισα

(Muste/a nivalis)

νιοη που πλησιάΖει ouιΉ (ων πoνtlκιών

φ(ερά-μυιερά δάνιιο άχl οαν ιο ηησuά

Ι I.I.I.I.I'!FI
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bόνuo

Ξεχωρίζει εύKoίkι οπό (α ογκάθιο (ου,

Η γotίvo tπS είναι Kαφέ-Kόιuιmι,

11.0-

γούνα. Στο

σιάμα έκεl εlδlKΈS θήKΕS για τη μετοφορό

4 KυνόδOνιΈS ιου.
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μο

1~1

I~r

1,~~;101

φωλιά ιου σιnν εηιφάνεια ιου εδόφουs,

έχει ηιο KOVΙή ουρό και μεγαλύιερα μάτιο.

iίJIKiOUPOS (Sciurus vulgaris)

[.ι.I.I.ι~IOI
ι Ι

m

Το τρίχωμα

αλλά μηορεί να είναι ακάμπ και πλωτή.

!i!λ/A ΕΙΔΗ

mΛαvόs (lepus europaeus)

tnS είναι

έδσφos.

Ι l.ι.IIJιιI.,OI
ΙΕΚΒΙ
ΚόΚΚΙΥΠ-καφέ γούνο, όοπρπ KOlλιακlτ χώρα
και γυμνή, lδιoiιερo συλληηu'lρια οιιρά, που
χρησrμoηolεί γιο οναρρίχηοη. Το μικρό

μπορεί 110 zυyizει

9-10 γρομ.l.

mΔοσαnονι:lκόs (Apodemus

K~όΠI σιηρίΖεταl οε έναν μαχρύ ίkιrμό. Τα
nόblO tπS είvol μικρά. Τα μάuα tπS είναι με

Το φίχ.ωμο {ου

ιoυs καλαμιώlltS Ζει και η Βοm.ομυ-

movιol απά μαίkιKΈS φίx.ΕS ηου ΈXovν

Υόλο

σιαvn οπόχρωση σιο πόιιω μέρos κα. ηοη-

μούρο και ιο σuuά σφΟΥΥυλό.

μσilηί

11.01

είναι φυιοφάγο Βηr'lοσιικό

10

ιρί·

μOΚΡIΈS σο σιάχυο. Τα ουιιό lου

είνοl μεγάλο

11.01

σιnll κορυφή είιιοl μούρο.

Το πρόσωπο ιου είναι κοφέ

11.01

γύρω οπό

(α μΆUα έκει μούρο boxιuitiblII. Μπορεί νο
ππδr\ξε, πόνω οπό

t!JΑΥρlόχοιροs

5 μέτρο.

bEI
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mΡlνόι10φοl

μακρύ, μαλακά, ηυκνό,

E!J Οι Υνωσιοί ρινόλοφοl tns nEplOxftS είιιαl 4 (ΗΙιί
no/ophus ferrumequ;num, Rhinofophus bfesii,
Rhinolophus θυrγ8lθ, Rtιinofopfιus meheIγIJ. Δι
οκρίνονιοι οπό τη μεμΒρανώδπ απόφυοπ, σαν πέ
που έχουν σια ρουθούνιο

'CS γρομμώαεls. Η ουρά tns είνσl παχιά, με
KaPOKtnplotlKb μαύρα δακτυλίδια γύρω tns

σιο κένιρο μια αέλα που καιαλήγεl αε μια ηάγκπ. Σισ

και σχεδόll στρόγγυλπ μαύρπ άκρπ.

ονιlιρόΥΟS. Μπορεί

ουιιό

touS

υηόρχεl μια εκπιύκωοπ που ονομάΖεται

KDvciS

i:tEIPOnTEPA

αναγνωρίσει εύκο

11.01

ηυκνό. Η

•

5

και ιενιώνουν

Ι @~.I~tl ΕΚΒ 101

mtprov YEV1KbtEPO

Eiνol (α μόνο θπηαouκό

nou πειούν. Σιnν

lσμαρίδα συνσνιώVΙαl 12 εiδπ. Οι νυκιερίδεs δεν έχουll

nEρlOxΉ tπS Λίμνης lσμαρίδos owoνιώνιοl

μεμΒρσνώδη οπόφυση σιο ηρόσωπο. Τα αυuό ιoυs

Οι νυxιερίδεs είνοl η πολυπληθέσιεριι ομάδο χειρο

3

αηλό και OUlII περιοχή.

είναι ηλοιύιερο

11.01 δlοκρίνονια, από
onoIos μπορεί ιια φέρει

rm

Λίμιιη

μια απόφυση,

O'KoyένειΕS IMoιΊoσσO'llJXIερίδεs, Pnιόooφoι

10\/

κοι NΥXΙΕΡίδεs).

μoρφΈS, όηωs OγK.σφOεlδfl, πμlKιIκιΊικlτ, σιενόμα

Moηoσσoνuxιερίδσ

φάγο, ο

KOθόitoυ αηό ιπll

(Tadarida

tenίotis)

έκεl ηοηύ μεyrΊηα αιruό "ου οΥΥίΖουν μηρσ-

6

mCPUYIKfJ μεμΒράνη. Σε θέσιι
11.01 αυtέs ανόποδο όμωs
με (ο ,ιερό και mll οιιρά ιoυs.

oIIόnouons κρtμovιoι
δεν lυλίγονιοl
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Β

blOfJOpεuKts

κρη, λοΥχΟειδι'ι κλπ. Η οιιρά προΒ6ληει rΊίyo ή και

ΑΙ

3

tlS

t:DNux(cpibtS

."
2

νο

λίγουν 10 σώμο 10us με ια φιερό tOUS
npos 10 πίσω τπν κονιή Ious ουρό.

InTAMENA

Η

κηρινωπή-ΥΚΡΙΖοκό

1

IOUS,

π οποίο φέρει

10110,

Μοι10σσοιιuχιερίδεs

I.I'!FI 101

Ο

σιοll αυκένσ.

οταχτοιιίτρινο, πάvια με μαύρεs ΚΟlΟχόρυ

ενιομοφόΥο KEIpbmεpo που oνι'τKOUΝ σε

(Sus scrofa)

Το φίχωμό (ου είναι σιιmρό

ενώ σιη ράχη οκουροίιιε.

sy/vaticus)

μΌS, ιο πρόσωπο και π κοιλιά lου καλύ

ενώ (ο

Aoybs

χωμά (ου αποιελείιοl οηό KOνιΈS φίχεs σο

iiJΝοιιοnΟV1lκόs (Micromys minutus)

m

Ο

Ins. Το τρίχω
11.01 μολοκό, Υιφl

λα όιον ονοπούονιοl, καΒώs KρέμOVΙαl ανάποδα, ιυ

πειοχιό αυυά lου έκουν φoυvιωτό ψίχωμα.
φέχεl πάνω σια δΈVΙΡα

πυκνό

npos ιο μαύρο 11.01 _ονοίΥεl_

Η Αγριόγαια μοιόΖεl πολύ εμφανιαιακά με

UYPOlbnOUS

ms είναι

Ζόχρωμο,

1.1./.1.1-1>(1
την οlκόοιιπ γάτο όμωs είναι ογκωδέσιερη,

11.01 σιο

η

Ins

Βάλει οπό ιn μεμBρrΊνη που ιη

φιrόχνεl

feucodon), άμΩS σιο vγρoηίβoδo 11.01

11.01

ο.

να σιο ψίχωμα. rιous

στoΈS !λαγούμια' με

κα/ω μέρos είναι χρεμ-λευκό. Το σιενά ιrn

που έχουν μήκos περίπου

μεγόλη ουρά που ξεrrρo

Ζοκίψιιιο. Το αυιιά του είναι σχεδόν κρυμμέ·

ολλά

ένα το όλλο.

σκόΒει

'os σκάΒονιοs BoBlts
norlitts εξόδουs.

11.01

10

υό, μάπα και μακριό γυμνή ουρά.

κάιω μέροs ιου σώμαιοs είνοl κοφειί γκρι·

Σκορφολώνει

σιό

XαρorαnΡlOUKό

Έχει ράχπ σκούρη γΚΡΙΖοκόσιονπ, ενώ ιο

2 EL και χρώ·

εiδη μvγοnί60s: η ηlο κοι

νή είνσl η XωραφoμvγαηIδσ

m βοήθειο lων δονιιώll ιου ιια
npos ovozfJmon φοφΜ. Xαρακιnρl

πίαω πόδιο. Φιιάχνεl lη φωλιά ιου οιο έδα

μο απολό κίφrνα με ρoBδώoειs. Ο λαl·

4

nεploxh

μακριό Kαιόληξn, η οποία ιου

ψοφήs. Σε Βέαπ επογρύπνηοηs σιέκεταl σια

(Crocidura

υηάρxovν

rmll

be.

εηlτρέrιει με

συνδέει με ια ηόδια

1./.1
Ι 101

ιωll φωκοκών.

μύιn

OUKoi είιιαl

ιερο ευρωnoϊκό φωκοκό (ΈVos εvfτrΊτKOS

roumanicus)

KOVUΊ ουρά. ΟΙ μuyοιΊiδn bovν

Τρωκιικό με κονιή κιφιιιωπή

Ko.... rνωηΈS

OVΙαύyεlΕS. Έχει χoρoιπnΡIOUKό μεγόλα ου

νήθωs ανοιχιόχρωμπ. Η μακριά ουρά και lα

(Meles meles)

Μικρό θηλOσtJKό με εξωτερική εμφά
οilιΊό με εnιμπιυμένn μVtn ιισl ΣXΕUKό

mΛαΥόΥυροs (Speπnophilus citellus)

Σώμο με κοφειί οποχρώαεls και κοιλιό ου

Ι

Έχει κυλιιιδρικό αώμα μήκουs

σιεγνή. Το πάδιο

λΈS φoρΈS μπορεί νο εμφο'liΖει

I.I~I~I
1.I~tl ΕΚΒ Ι Ι

mΥΦΙΠΕΙ & ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

/eucodon)

(ΙΡΩΚΤΙΚΑ

1.1

μlrφόιερα θηλOΣUKό σιαll κόσμα.

(C8niS 8ur8US)

I~Ι

11.01

g
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