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Βιολογία Θηραμάτων

Θηλαστικά

Μοιάζει με τον λαγό αλλά είναι πιο μικρόσωμο. Έχει μήκος 35-40 cm και βάρος 1,3-2,2 
kg. Έχει κεφάλι ωοειδές προς το σφαιρικό, αυτιά ανασηκωμένα και μικρότερα από το 
μήκος του κεφαλιού. Πισινά πόδια μεγαλύτερα από τα μπροστινά και ουρά πολύ κοντή. 
Τρίχωμα κοντό και πυκνό, γκριζοκάστανο στο πάνω μέρος του σώματος και ανοιχτό-
τερο στα πλάγια, με κοιλιά λευκωπή. Στη χώρα μας απαντάται σε ορισμένα νησιά του 
Αιγαίου.

Αγριοκούνελο 
(Oryctolagus cuniculus)
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Έχει μήκος 55-60 cm και βάρος 3-6 kg. Έχει σώμα επίμηκες, κεφάλι ωοειδές και μεγάλο, 
αυτιά ανασηκωμένα ευκίνητα και μακρύτερα από το μήκος του κεφαλιού. Πισινά πόδια 
μεγαλύτερα από τα μπροστινά και ουρά πολύ κοντή. Χρωματισμός γκριζοκαστανός με 
ανάμεικτες μαύρες τρίχες στο πάνω μέρος της ράχης και στα πλευρά και υπόλευκο το 
κάτω μέρος. Τα αυτιά περιβάλλονται στο άκρο τους με μια στενή μαύρη λωρίδα. Στη 
χώρα μας απαντάται παντού εκτός από ορισμένα νησιά.

Μοιάζει με το οικιακό είδος, αλλά έχει πόδια πιο ψηλά και δέρμα τριχωτό. Μήκος σώμα-
τος 110-180 cm και βάρος 100-200 kg. Σώμα ογκώδες και συμπαγές, κεφάλι επίμηκες 
που απολήγει σε ρύγχος. Στο πάνω μέρος και στο μέσο του ρύγχους σχηματίζεται μικρή 
κύρτωση, η οποία αυξάνει με την ηλικία του ζώου. Αυτιά μεγάλα και πάντα όρθια, σκέλη 
κοντά και ισχυρά. Ουρά μετρίου μεγέθους που στο άκρο της σχηματίζεται τούφα από 
μακριές τρίχες και είναι πάντα ευθεία και όχι συστραμμένη. Το χρώμα του τριχώματος 
του το χειμώνα είναι γκριζόμαυρο και το καλοκαίρι γκρίζο. Στο αρσενικό οι κυνόδοντες 

Λαγός
 (Lepus europaeus)

Αγριόχοιρος
(Sus scrofa)
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προεξέχουν της σιαγόνας και φαίνονται χαρακτηριστικά. Τα νεαρά ζώα τους 2-3 πρώ-
τους μήνες της ζωής τους φέρουν χαρακτηριστικές επιμήκεις ανοιχτόχρωμες ραβδώ-
σεις. Απαντάται στις δασώδεις περιοχές όλης της ηπειρωτικής χώρας και στην Πελοπόν-
νησο και επίσης στη Σάμο και τη Λέσβο.

Έχει μήκος σώματος 60-95 cm, ουράς 35-40 cm και βάρος 7-10 kg. Σώμα επίμηκες, 
ρύγχος μακρύ και οξύληκτο, αυτιά τριγωνικά και όρθια, σκέλη κοντά και λεπτά. Ουρά 
μακριά και φουντωτή. Τρίχωμα μαλακό και πυκνό. Το πάνω μέρος του σώματος έχει 
χρώμα κιτρινέρυθρο προς το ερυθρόφαιο και το κάτω γκριζόλευκο ενώ το πίσω μέρος 
των αυτιών, τα πέλματα και το μπροστινό μέρος των ποδιών μαύρα. Το άκρο της ουράς 
λευκό και η μουσούδα μαύρη. Στη χώρα μας απαντάται σ’ όλη την ηπειρωτική και 
νησιωτική χώρα εκτός της Κρήτης. 

Έχει μήκος σώματος 40-48 cm, ουράς 23-25 cm και βάρος 1,3-2,3 kg. Σώμα επίμηκες, 
πόδια κοντά, κεφάλι κοντό τριγωνικό, αυτιά κοντά τριγωνικά και λαιμό μακρύ. Ουρά 

Αλεπού
(Vulpes vulpes)

Πετροκούναβο
(Martes foina)
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μακριά και φουντωτή. Χρώμα τριχώματος ανοικτό καφέ και υποτριχώματος γκριζό-
λευκο. Κεφάλι ανοιχτότερου χρώματος. Κύριο διαγνωστικό στοιχείο ο λευκός χρωμα-
τισμός στο μπροστινό μέρος του λαιμού, ο οποίος εκτείνεται στο στήθος και μέχρι το 
πάνω ήμισυ των μπροστινών ποδιών. Απαντάται σ’ όλη την ηπειρωτική και νησιωτική 
Ελλάδα.

Πτηνά

Περιστερόμορφα
 

Μικρόσωμο περιστεροειδές με ασπρόμαυρα χαρακτηριστικά σχήματα στο λαιμό (λεί-
πουν απ’ το ανήλικο), στίγματα στις φτερούγες, ασπρόμαυρη ουρά. Μεταναστευτικό, 
έρχεται στη χώρα μας τον Απρίλη, αναπαράγεται και φεύγει για τις θερμότερες χώρες 
τον Σεπτέμβριο για να διαχειμάσει. Συναντάται σε ζευγάρια ή μικρά κοπάδια. (Μήκος 
27 cm, βάρος 120-200gr).

Τρυγόνι
(Streptopelia turtur)
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Πολύ μεγαλόσωμο περιστεροειδές, με χαρακτηριστική λευκή ράβδωση στις φτερού-
γες, που φαίνονται από μακριά. Λευκή περιοχή στο λαιμό, περιτριγυρισμένη από ιριδί-
ζον μεταλλικό πράσινο. Κάτω μέρος φτερούγων σκούρο. Φωλιάζει σε δένδρα, σπάνια 
σε βράχια. Στη χώρα μας εμφανίζεται κυρίως τον χειμώνα. (Μήκος 41 cm, βάρος 450-
600 gr).

Μοιάζει πολύ με το κατοικίδιο περιστέρι, έχει όμως μακρύτερο ράμφος και λεπτότερο 
σώμα, χωρίς άσπρα ή παρδαλά φτερά. Δύο μαύρες ραβδώσεις στις φτερούγες φαίνο-
νται από απόσταση, κάτω μέρος φτερούγων και η βάση της ουράς άσπρα. Συναντάται 
σε μικρά, συνήθως κοπάδια. Είδος επιδημητικό. (Μήκος 33 cm, βάρος 230-380 gr).

Φάσσα
(Columba palumpus)

Αγριοπερίστερο
(Columba livia)
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Ορνιθόμορφα

Έχει μήκος 18 cm. Ράμφος κοντό και ελαφρώς καμπύλο, φτερούγες μακριές και οξύλη-
κτες. Πόδια, λαιμός και ουρά κοντά. Φτέρωμα φαιό με κιτρινωπές  και καφέ ραβδώσεις. 
Πάνω μέρος του κεφαλιού σκούρο - καφέ με λεπτή επιμήκη κιτρινωπή λωρίδα. Παρό-
μοια λωρίδα υπάρχει στις παρειές που αρχίζει από τη βάση του ράμφους, περνά πάνω 
από το μάτι και εκτείνεται προς τα πίσω μέχρι τη βάση του λαιμού. Κοιλιά καστανωπή. 
Έντονα μαύρα στίγματα στο στήθος στα θηλυκά. Καμουφλάρεται τέλεια. Το μόνο μετα-
ναστευτικό ορνιθοειδές, ωστόσο πολλά άτομα μένουν όλο τον χρόνο (ντοπιάρικα). Την 
εποχή της μετανάστευσης συναντάται σε ομάδες, ενώ τον υπόλοιπο καιρό μοναχικά ή 
σε ζεύγη. (Βάρος 70-150 gr).

Έχει στρογγυλεμένο σχήμα. Χαρακτηριστικό το μαύρο περιλαίμιο που προεκτείνε-
ται και στη βάση του ράμφους (χαλινό) και οι 14 μαύρες και άσπρες εναλλασσόμενες  
ραβδώσεις στα πλευρά. Ράμφος και πόδια κόκκινα. Απογειώνεται με θόρυβο. Ζει σε 

Ορτύκι
(Coturnix coturnix)

Πετροπέρδικα
(Βουνίσια ή Ορεινή πέρδικα)

(Alectoris graeca)
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οικογενειακά κοπάδια 8 - 20 ατόμων. Η φωνή της είναι ένα αρκετά μελωδικό κακάρι-
σμα. Είδος επιδημητικό. (Μήκος 33 cm, βάρος 430-800 gr).

Έχει 10 ραβδώσεις στα πλευρά και γκριζωπά «νερά» στο κάτω μέρος του περιλαίμιου, 
που λεπταίνει μεταξύ ματιών και ράμφους. Έχει καφέ λωρίδα πίσω από το μάτι, δεν 
έχει μαύρο στη βάση του ράμφους. Φυσική εξάπλωση στην Ελλάδα από τον Νέστο και 
ανατολικά στη χερσαία χώρα και σε πολλά νησιά. Tα παραπάνω χαρακτηριστικά τη δια-
φοροποιούν από την πετροπέρδικα. Η φωνή της μοιάζει με κακάρισμα κότας, σε σχέση 
με τη φωνή της Πετροπέρδικας. Είδος επιδημητικό. (Μήκος 33 cm, βάρος 460-600 gr).

Το αρσενικό δεν συγχέεται με κανένα άλλο πουλί. Έντονα χρωματισμένο, με τόνους των 
βασικών του χρωμάτων να ποικίλουν. Το θηλυκό μικρότερο, γκριζόφαιο, μοιάζει με πεδινή 
πέρδικα, ξεχωρίζει, όμως, εξαιτίας της μακριάς ουράς του. Απογειώνεται με θόρυβο κακα-
ρίζοντας χαρακτηριστικά. Επιδημητικό. (Μήκος 56-63 cm, βάρος 720-1.800 gr).

Νησιώτικη πέρδικα
(Τσούκαρ)

(Alectoris chukar)

Κυνηγετικός Φασιανός
(Phasianus sp.)
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Κιχλίδες

Μοιάζει με την δενδρότσιχλα, αλλά είναι μικρότερη και περισσότερο μονόχρωμη. Κάτω 
μέρος φτερούγας κιτρινωπό. Το πιο κοινό είδος τσίχλας στην Ελλάδα. Είδος μετανα-
στευτικό, αναπαράγεται στη Β. Ευρώπη και έρχεται στη χώρα μας το φθινόπωρο για 
διαχείμαση. (Μήκος 23 cm, βάρος 60-75 gr).

Μεγαλόσωμη τσίχλα με πυκνά στίγματα στο στήθος και την κοιλιά. Πετάει χαρακτηρι-
στικά, πότε φτερκοπώντας και πότε μισοκλείνοντας τα φτερά και γλιστρώντας. Συνα-
ντάται σε μικρά κοπάδια ή και μοναχή της. Κάτω μέρος φτερούγας υπόλευκο. Είδος 
μεταναστευτικό, αναπαράγεται στη Β. Ευρώπη και έρχεται στη χώρα μας το φθινόπωρο 
για διαχείμαση. Στα ψηλά βουνά κάποια άτομα παραμένουν και στη χώρα μας το καλο-
καίρι όπου και αναπαράγονται. (Μήκος 27 cm, βάρος 100-167 gr) .

Τσίχλα
(κελαϊδότσιχλα, αμπελότσιχλα)

(Turdus philomelos)

Δενδρότσιχλα
(Κυριαρίνα, γαϊδουρότσιχλα)

(Turdus viscivorus)
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Η πιο μικρή τσίχλα. Χαρακτηριστικό της είναι τα κόκκινα πλευρά, η λευκή - κιτρινωπή 
γραμμή πάνω απ’ το μάτι και το γενικά πολύ σκούρο χρώμα της. Κάτω μέρος φτερούγας 
κοκκινωπό. Συναντάται σε μικρά ή μεγάλα κοπάδια, συνήθως σε ανοιχτές εκτάσεις, ιδίως 
σε περιόδους βαρυχειμωνιάς. Είδος μεταναστευτικό, αναπαράγεται στη Β. Ευρώπη και 
έρχεται στη χώρα μας το φθινόπωρο για διαχείμαση. (Μήκος 21 cm, βάρος 45-80 gr)

Μεγαλόσωμη τσίχλα με γκρίζο κεφάλι, καφετιά ράχη και μαύρη ουρά. Στην πτήση 
μοιάζει με την δενδρότσιχλα. Συναντάται σε μικρά κοπάδια. Κελαηδάει πετώντας. Είδος 
μεταναστευτικό, αναπαράγεται στη Β. Ευρώπη και έρχεται στη χώρα μας το φθινόπωρο 
για διαχείμαση. (Μήκος 25 cm, βάρος 75-130 gr) 

Κοκκινότσιχλα
(Turdus iliacus)

Κεδρότσιχλα
(Γερακότσιχλα,

Τσαρτσάρα)
(Turdus pilaris)
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Το αρσενικό είναι κατάμαυρο με κίτρινο ράμφος, ενώ το θηλυκό και το ανήλικο γενικά 
σκούρο καφέ μ’ ανοιχτότερο στήθος. Κελαηδά πολύ όμορφα καθισμένος σε κάποιο 
ψηλό σημείο, κλαδί, βράχο ή κτίριο. Είδος επιδημητικό, αρκετά άτομα έρχονται το Φθι-
νόπωρο από βορειότερα για να διαχειμάσουν στην Ελλάδα. (Μήκος 25 cm)

Χαραδριόμορφα

Εδαφόβιο πτηνό. Zει κοντά σε δασική βλάστηση. Έχει στρογγυλεμένες φτερούγες και 
κρυπτικό χρωματισμό. Χαρακτηριστικό μακρύ ράμφος, μεγάλα μάτια, τοποθετημένα 
ψηλά στο κεφάλι. Πτήση γρήγορη με ελιγμούς. Είδος μεταναστευτικό, αναπαράγεται 
στην Κ. και Β. Ευρώπη και έρχεται στη χώρα μας το φθινόπωρο για διαχείμαση. Μονα-
χική, πετά το σούρουπο προς τις πεδινές περιοχές όπου τρέφεται με σκουλήκια κυρίως 
και επιστρέφει στις δασικές εκτάσεις το χάραμα. (Μήκος 34 cm, βάρος 230-400 gr)

Κότσυφας
(Κερομύτης)

(Turdus merula)

Μπεκάτσα
(Μακρομύτα,

Σκαλόρνιθα, Ξυλόκοτα, 
βελουδομάτα, κ.ά.)
(Scolopax rusticola)
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Σαν μικρή μπεκάτσα αλλά σε τελείως διαφορετικό βιότοπο (υγροτόπους). Πετάει 
γρήγορα με συνεχείς εναλλαγές διεύθυνσης. Έχει πολύ μακρύ ράμφος, λευκή κοιλιά, 
ραβδώσεις στη ράχη και ουρά με λευκές άκρες. Συνήθως συναντάται σε μικρές ομάδες. 
Απογειώνεται αφήνοντας μια μικρή κραυγή. (Μήκος 27 cm, βάρος 80-140 gr)

Δύσκολα συγχέεται μ’ άλλο είδος. Χαρακτηριστικό μεταλλικό χρώμα, λοφίο, πλατιές 
φτερούγες. Συναντάται σε κοπάδια, συχνά πολυάριθμα, ιδίως σε περιόδους βαρυχει-
μωνιάς. Απαντάται σε πεδινές περιοχές, συνήθως κοντά σε υγροτόπους (Μήκος 30 cm)

Μπεκατσίνι
(Gallinago gallinago)

Καλημάνα
(Vanellus vanellus)
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Χηνόμορφα

Το αρσενικό έχει καστανόξανθο κεφάλι, ροδοκόκκινο στήθος και άσπρη κοιλιά με 
μαύρη άκρη. Το θηλυκό μοιάζει με Πρασινοκέφαλη αλλά μικρότερο και με άσπρη κοι-
λιά. (Μήκος 46 cm).

Η μικρότερη αγριόπαπια. Χαρακτηριστικό σχήμα στο κεφάλι, πράσινος «καθρέπτης» 
και κίτρινο χρώμα κάτω απ’ την ουρά χαρακτηρίζουν το αρσενικό. Το θηλυκό θυμίζει 
μικρογραφία Πρασινοκέφαλης έχει όμως πράσινο καθρέπτη με μαύρο πλαίσιο. Συχνά 
πετάει σε μεγάλα, πυκνά κοπάδια, σπανιότερα σε σχήμα V. (Μήκος 35 cm).

Σφυριχτάρι
(Anas penelope)

Κιρκίρι
(Anas crecca)
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Το αρσενικό έχει γυαλιστερό πράσινο κεφάλι, κίτρινο ράμφος, σκούρο καστανό στήθος 
και ανοιχτό γκρίζο το κάτω μέρος. Το θηλυκό είναι καστανόξανθο χωρίς άλλα ιδιαίτερα 
χρώματα. (Μήκος 58 cm).

Το αρσενικό με το καφετί κεφάλι και τη λεπτή ουρά ξεχωρίζει εύκολα. Το θηλυκό έχει 
κομψότερο, μακρύτερο σχήμα και λεπτότερη ουρά από τα θηλυκά άλλων ειδών αγριό-
παπιας. (Μήκος 56 cm).

Πρασινοκέφαλη
(Anas platyrhynchos)

Σουβλόπαπια
(Ψαλίδα)

(Anas acuta)
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Μικρόσωμη αγριόπαπια, μόλις μεγαλύτερη από το Κιρκίρι. Η λευκή ράβδωση πάνω 
από το μάτι ξεχωρίζει το αρσενικό, ενώ το θηλυκό έχει λευκό πηγούνι. Και στα δύο φύλα 
χαρακτηριστικό είναι το γαλαζωπό πάνω μέρος της φτερούγας. «Καθρέπτης» πράσινος. 
(Μήκος 38 cm).

Το παράξενο ράμφος, ορατό από απόσταση, ξεχωρίζει και στα δύο φύλα. Το αρσε-
νικό έχει έντονα κοκκινοκάστανη κοιλιά. Ο πράσινος «Καθρέπτης» ξεχωρίζει επίσης το 
θηλυκό από τα θηλυκά της Πρασινοκέφαλης. (Μήκος 51cm).

Σαρσέλα
(Anas querquedula)

Χουλιαρόπαπια
(Anas clypeata)
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Το γυαλιστερό κοκκινωπό κεφάλι και το γκριζόμαυρο σώμα ξεχωρίζουν τα αρσενικά. Τα 
θηλυκά είναι γκριζοκαφέ από πάνω, πιο καστανά από κάτω, με ασπρουδερό σχήμα στο 
πρόσωπο. (Μήκος 46 cm).

Μαύρη ράχη και λοφίο χαρακτηριστικά του αρσενικού. Το θηλυκό έχει πολύ μικρό 
λοφίο και άσπρο στη βάση του ράμφους. Ασπρουδερό κάτω μέρος της ουράς στα 
θηλυκά. (Μήκος 43 cm).

Κυνηγόπαπια
(Γκισάρι, Σβουρδούλι, 
Κοκκινοκέφαλη, Τόπι) 

(Aythia ferina)

Τσικνόπαπια
(Μαυροκέφαλη πάπια)

(Aythia fuligula)
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Πάνω μέρος γκρίζο, στήθος ανοιχτότερο. Κάτω μέρος της ουράς και πίσω μέρος της 
κοιλιάς λευκά. Λευκή πλατιά λωρίδα περιβάλλει τη βάση της πάνω σιαγόνας του κοκκι-
νωπού ράμφους. Στην κοιλιά εμφανίζονται έντονοι μαύροι χρωματισμοί ακανόνιστου 
σχήματος. Πόδια πορτοκαλί. Μεταναστευτικό, έρχεται στη χώρα μας για να διαχειμάσει. 
(Μήκος 55-75 cm).

Γερανόμορφα
 

Σκούρο γκριζόμαυρο πουλί με γυμνό λευκό μέτωπο και ράμφος. Περίεργα χαρακτηρι-
στικά πόδια. Ανώριμο σ’ ανοιχτότερο γκριζοκαφέ χρώμα χωρίς λευκό μέτωπο. Απογει-
ώνεται, αφού τρέξει πρώτα πάνω στο νερό, όπως οι βουτόπαπιες. (Μήκος 38 cm)

Ασπρομετωπόχηνα
(Anser albifrons)

Φαλαρίδα
(Fulica atra)
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Σκουρόχρωμο παρυδάτιο πτηνό με λευκή γραμμή στα πλευρά, όρθια ουρά και παρά-
ξενα πόδια. Το ανώριμο είναι γκριζοκαφέ, μπορεί να μπερδευτεί με ανώριμη Φαλαρίδα, 
ξεχωρίζει όμως από τη λευκή πλευρική γραμμή και την ασπρουδερή ουρά. (Μήκος 33 
cm)

Κορακοειδή

Ουρά μακριά μέχρι 25 cm. Φτέρωμα στο κεφάλι, λαιμό, ράχη και φτερούγες είναι μαύρο 
με διαύγεια μπλε, πράσινου και ιώδους. Μεγάλες λευκές κηλίδες στους ώμους. Κοιλιά 
λευκή. Πρωτεύοντα φτερά λευκά, δευτερεύοντα, καλυπτήρια φτερούγων και ουρά 
μεταλλικό πράσινο, μπλε, πορφυρό. Είδος επιδημητικό. Απαντάται σ’ όλη την Ελλάδα. 
(Μήκος 21 cm)

Νερόκοτα
(Νεροπουλάδα,

Πρασινοπόδαρη)
(Gallinula chloropus)

Καρακάξα
(Pica pica)
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Γενικός χρωματισμός του φτερώματος μαύρος με εξαίρεση τον αυχένα και την ωτική 
χώρα, που είναι γκρίζα. (Μήκος 31cm).

Γενικός χρωματισμός του φτερώματος μαύρος με εξαίρεση τον αυχένα, τη ράχη και την 
κοιλιά που είναι γκρίζα. Ράμφος γκριζόμαυρο. (Μήκος 35-40 cm).

Κάργια
(Corvus monedula)

Κουρούνα
(Corvus corone)
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Φτέρωμα την άνοιξη και το καλοκαίρι μαύρο και γυαλιστερό, ενώ το χειμώνα εμφα-
νίζονται πολυάριθμα λευκά στίγματα. Το μακρύ και μυτερό ράμφος το χειμώνα είναι 
φαιόμαυρο, ενώ την άνοιξη κίτρινο. (Μήκος 20 cm).

Έχει γενικά κρυπτικό χρωματισμό, μικρό λοφίο και άσπρα τα εξωτερικά φτερά της 
ουράς. Τρέχει μ’ ευκολία στο έδαφος, φρενάροντας χάρις στα μακριά πίσω νύχια της. 
Πετάει πολύ ψηλά, ανυψώνεται δε κατακόρυφα αφήνοντας ταυτόχρονα χαρακτηρι-
στικό κελάηδημα. Το χειμώνα συναντάται σε μεγάλα κοπάδια. (Μήκος 18 cm).

Ψαρόνι
(Sturnus vulgaris)

Σιταρήθρα
(Alauda arvensis)
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Εταίροι του έργου είναι:

• Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης
• Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”
• Δήμος Κ. Νευροκοπίου
• Σύλλογος “EURORADAR” (Association “EURORADAR”) Βουλγαρίας
• Κυνηγετικός και Αλιευτικός Σύλλογος “Sokol”
   (Association of Hunters and fishermen “Sokol”) Βουλγαρίας

“Certified Environmental Actors - CEA”

“Το περιεχόμενο αυτού του εκπαιδευτικού βιβλίου αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων του έργου CEA και σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εκφράζει τις 
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των συμμετεχόντων κρα-
τών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας”.


