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ΛΙΟΝΤΑΡΙ
Τα λιοντάρια είναι τα μεγαλύτερα αρπακτικά ζώα της 
Αφρικής και γυρνούν σε αγέλες στα λιβάδια και στις 
πεδιάδες της σαβάνας. Και στις Ινδίες ζουν ακόμα 
κάποια λιοντάρια. Η γούνα τους είναι καφέ προς 
κίτρινη. Η χαίτη των αρσενικών είναι σκούρα καφέ και 
καμιά φορά μαύρη. Φτάνει μέχρι την κοιλιά τους.

O βασιλιάς των ζώων
Έτσι ονομάζεται το λιοντάρι πολύ συχνά γιατί ο κίνδυνος 
από εχθρούς του, άλλα ζώα, είναι πολύ μικρός. Μόλις 
βρυχάται με την τρομαχτική κραυγή του, τα υπόλοιπα 
ζώα τρέχουν να φύγουν.

 

Η οικογένεια των λιονταριών
Τα λιοντάρια ζουν σε αγέλη. Το κυνήγι είναι δουλειά των θηλυκών 
κυρίως. Όταν η λεία είναι έτοιμη, έρχονται τα αρσενικά και όλοι μαζί 
μοιράζονται το φαγητό. Οι μητέρες του κοπαδιού φροντίζουν παρέα τα 
μικρά που έχουν γεννηθεί την ίδια περίοδο. Την ημέρα τα λιοντάρια 
αράζουν μαζί στη σκιά 
των δέντρων και ξεκουράζονται.

Μέγεθος	 ως 1,90 μέτρα μήκος

	 ως 1,10 μέτρα ύψος

Βάρος	 μέχρι 250 κιλά

Τροφή	 τρώνε ζώα μεγάλα, όπως  

καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, 

ζέβρες

Περιοχή		 Αφρική και Ινδία

Λιοντάρια
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ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ
Οι ελέφαντες ζουν κατά κοπάδια στις πεδιάδες της Αφρικής 
και στα δάση της Ασίας. Ο ασιατικός ελέφαντας έχει μικρά 
αυτιά, λείο δέρμα και είναι κάπως μικρότερος από τον 
Αφρικανό συγγενή του με τα μεγάλα αυτιά, τους μακριούς 
χαυλιόδοντες και το ρυτιδιασμένο δέρμα. Οι ελέφαντες 
ασχολούνται σχεδόν ολόκληρη την ημέρα, 20 ώρες,  
με το φαγητό.

Oι ελέφαντες αγαπούν 
τα λασπόλουτρα
Οι ελέφαντες κάνουν μπάνιο στο νερό και τσαλαβουτούν 
συνέχεια στη λάσπη και τη σκόνη. Με την παχιά κρούστα 
χώματος προστατεύουν το δέρμα τους από τα τσιμπήματα 
των εντόμων και τον καυτό ήλιο.

Γιατί χρειάζονται 
την προβοσκίδα οι ελέφαντες;
Με τη μακριά τους προβοσκίδα μπορούν να 
πιάσουν κάτι ακριβώς όπως θα έπιαναν με ένα 
χέρι. Έτσι πλένονται, έτσι υπερασπίζονται τον εαυτό 
τους, αλλά κυρίως τη χρησιμοποιούν για να φάνε 
και να πιουν. Με αυτή ρουφάνε το νερό, κόβουν 
χορτάρια και φύλλα και τα φέρνουν στο στόμα.  
Με το δυνατό τους σάλπισμα, την κραυγή τους, και 
με ανεβασμένη την προβοσκίδα τους οι ελέφαντες 
διώχνουν τους εχθρούς τους.

Μέγεθος	 ως 7,5 μέτρα μήκος

	 ως 4 μέτρα ύψος

Βάρος	 μέχρι 7.500 κιλά 

 (όσο ένα φορτηγό)

Τροφή	 τρώνε χόρτα, κλαδιά 

 με φύλλα, καρπούς 

 και ρίζες δέντρων

Περιοχή	 Αφρική και Ασία (κυρίως Ινδία)

Ελέφαντες
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ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ
Οι καμηλοπαρδάλεις ζουν στις σαβάνες της 
Αφρικής. Είναι τα πιο ψηλά ζώα της γης και 
θα μπορούσαν ακόμα και να πιουν νερό από 
την υδρορροή της στέγης ενός σπιτιού. Με τον 
μακρύ τους λαιμό φτάνουν άνετα το αγαπημένο 
τους φαγητό, τα φύλλα και τους καρπούς των 
ψηλών ακακιών. 

Έτσι πίνει η καμηλοπάρδαλη
Όταν θέλουν να πιουν οι καμηλοπαρδάλεις, χρειάζεται 
να ανοίξουν πολύ τα μπροστινά πόδια τους για να 
σκύψουν, αλλιώς δεν μπορούν να φτάσουν το νερό. 
Έτσι, μένουν αβοήθητες μπροστά στους εχθρούς τους, 
για παράδειγμα απέναντι στα λιοντάρια, που μπορούν 
εύκολα να τις αρπάξουν. Γι’ αυτό πίνουν νερό μόνο μία 
φορά για ολόκληρη τη μέρα.

Πώς γεννιούνται τα μωρά 
της καμηλοπάρδαλης;
Η καμηλοπάρδαλη γεννάει ένα μωρό μετά από 
δεκαπέντε μήνες εγκυμοσύνης. Η μητέρα γεννάει όρθια, 

έτσι το μικρό πέφτει στη γη από δύο 
μέτρα ύψος. Χωρίς να έχει χτυπήσει, 
στέκεται γρήγορα στα πόδια του και 

πίνει γάλα από τη μάνα του για πρώτη 
φορά. Σύντομα συντροφεύει την 
αγέλη στις περιπλανήσεις της.

Μέγεθος	 ως 4,70 μέτρα μήκος

	 ως 5,80 μέτρα ύψος

Βάρος	 μέχρι 1.900 κιλά

Τροφή	 τρώνε φύλλα, μπουμπούκια, 

φλοιούς δέντρων, φρέσκους 

βλαστούς και λουλούδια, 

περίπου 85 κιλά τη μέρα

Περιοχή	 Αφρική

Καμηλοπαρδάλεις
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ΖΕΒΡΑ
Οι ζέβρες ζουν σε ομάδες στις ξηρές σαβάνες της Αφρικής. 
Προτιμούν πεδιάδες με λίγα δέντρα. Εκεί μπορούν να 
αναγνωρίσουν γρήγορα τους εχθρούς και να τους ξεφύγουν. 
Τα μεγάλα ζώα κοιμούνται όρθια, τα πουλάρια ξαπλώνουν. 
Όσο κοιμάται το κοπάδι, ένα τουλάχιστον ζώο φυλάει τα 
υπόλοιπα.

Φροντίδα σώματος
Οι ζέβρες κυλιούνται και τρίβουν το κορμί τους στην άμμο, 
έτσι διώχνουν από πάνω τους τη βρομιά και τα ενοχλητικά 
έντομα. Μετά τινάζουν με δύναμη τη σκόνη από πάνω τους. 
Πολύ συχνά κάθονται στις πλάτες τους πουλάκια, που 
τσιμπάνε τα έντομα από το τρίχωμά τους. 

Γιατί οι ζέβρες έχουν ρίγες;
Οι ζέβρες έχουν ένα ιδιαίτερο τρίχωμα με μαύρες 
και άσπρες ρίγες. Το κάθε ζώο έχει ξεχωριστό 
σχέδιο, από το οποίο το ξεχωρίζουν τα υπόλοιπα 
μέλη της αγέλης. Όταν τα λιοντάρια κυνηγούν την 
αγέλη μπερδεύονται όλα τα σχέδια και ο κυνηγός 
δεν μπορεί να ξεχωρίσει το ένα ζώο από το άλλο. 
Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να ξεφεύγουν 
πολλές φορές όλα τα ζώα.

Μέγεθος	 ως 3 μέτρα μήκος

 ως 1,40 μέτρα ύψος

Βάρος	 μέχρι 430 κιλά

Τροφή	 το αγαπημένο τους φαγητό 

είναι το χορτάρι, κάποιες 

φορές τρώνε και φύλλα 

 και φλοιούς δέντρων

Περιοχή	 Αφρική

Ζέβρες
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ΧΙΜΠΑΤΖΗΣ
Οι χιμπατζήδες μοιάζουν στον άνθρωπο περισσότερο 
από οποιοδήποτε άλλο ζώο. Είναι έξυπνοι και μπορούν 
να χρησιμοποιούν ακόμα και εργαλεία για να φτάσουν, 
παραδείγματος χάρη, την τροφή τους. Ψαχουλεύουν 
τρύπες με ξυλαράκια για να βρίσκουν έντομα ή 
χρησιμοποιούν βρύα ως σφουγγάρια για να πίνουν από 
αυτά νερό.

Φωλιές για ύπνο
Οι χιμπατζήδες ζουν σε αγέλες. Τα βράδια χτίζουν 
φωλιές από φύλλα και κλαδιά για να κοιμηθούν. Οι 
φωλιές των νεαρών θηλυκών και των μητέρων με 
τα παιδιά τους είναι πάνω στα δέντρα, ενώ από κάτω 
κοιμούνται τα αρσενικά, που είναι και φύλακες.

Περιποίηση
Συχνά βλέπουμε πώς ψαχουλεύει ο ένας 
πίθηκος στο τρίχωμα του άλλου. Αυτό λέγεται 
και ξεψείρισμα, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι 
ψάχνουν για ψείρες όταν το κάνουν αυτό. Στο 
ξεψείρισμα χωρίζουν το τρίχωμα και καθαρίζουν 
το δέρμα. Μόνο όταν έχουν καλές σχέσεις το 
κάνουν, για παράδειγμα οι μητέρες στα παιδιά 
και τα αδέρφια μεταξύ τους.

Μέγεθος	 ως 1,70 μέτρα ύψος

Βάρος	 μέχρι 60 κιλά

Τροφή	 τρώνε φρούτα, φύλλα, 

καρύδια, φλοιούς δέντρων, 

μικρά ζώα, μυρμήγκια και 

άλλα έντομα

Περιοχή	 Αφρική

Χιμπατζήδες
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