
Κυμηγξί & Θηράματα 
 

Όνομα………………………………………………………… Τάξθ…………….. 

 

Τξ ήνερεο; 

Μποροφμε να καταλάβουμε εάν ζνα κθλαςτικό είναι ςαρκοφάγο-κυνθγόσ ι 
φυτοφάγο-κιραμα παρατθρϊντασ τα δόντια, τα μάτια και τα νφχια του! 

Οι κυνθγοί (ςαρκοφάγα) ζχουν κοφτερά δόντια για να μποροφν να 
ςκοτϊνουν το κιραμα και να ςκίηουν τθ ςάρκα του, γαμψά ςυνικωσ νφχια ϊςτε να 
ςυγκρατοφν και να ξεςκίηουν με αυτά τθ λεία και επίςθσ, κατά κανόνα, ζχουν μάτια 
που «κοιτοφν» μπροςτά ζτςι ϊςτε να ζχουν τθν αντίλθψθ του βάκουσ και να 
εντοπίηουν το κιραμα με ακρίβεια. Αντίκετα, τα κθράματα (φυτοφάγα), ζχουν κατά 
κανόνα τα μάτια ςτα πλάγια του κεφαλιοφ, π.χ. λαγόσ (για να ζχουν μεγάλο οπτικό 
πεδίο γφρω τουσ και να βλζπουν ζτςι ζγκαιρα τον κυνθγό τουσ), δόντια που τουσ 

επιτρζπουν να κόβουν και να μαςοφν τθν τροφι και ςυνικωσ πλατιά 
νφχια (οπλζσ) για να μποροφν να τρζχουν γριγορα ϊςτε να ξεφφγουν 
από τον εχκρό (π.χ. ηζβρα)   

 
Τα παρακάτω χαρακτθριςτικά νομίηεισ ότι ςχετίηονται με ζνα 
κθλαςτικό κθρευτι ι με ζνα κιραμα; 
Βάλε Χ ςτα ςωςτά τετράγωνα…. 

 

 Θθρευτισ Θιραμα 
Μάτια που «κοιτοφν» μπροςτά    

Μάτια ςτα πλάγια του κεφαλιοφ   

Δυνατά πόδια και πζλματα με γαμψά νφχια   

Λεπτά πόδια που καταλιγουν ςε οπλζσ    

 

Ψάνε και βρεο τξμ λύκξ! 
Οι λφκοι είναι κυνθγοί (κθρευτζσ), δθλαδι κυνθγοφν και τρϊνε άλλα ηϊα. Τα πόδια 
τουσ είναι λεπτά και δυνατά, κατάλλθλα για τρζξιμο μεγάλων αποςτάςεων. 
Παρατιρθςε προςεκτικά τα μάτια, τα αυτιά και τα πόδια του. Αντιςτοίχθςε τισ 
παρακάτω προτάςεισ, για να δεισ ποιά χαρακτθριςτικά του τον βοθκοφν να κυνθγά 
άλλα ηϊα… 
 

Χαρακτθριςτικό Βοθκά το ηϊο να …… 

Μάτια και αυτιά που «κοιτοφν» μπροςτά κυνθγά για μεγάλεσ αποςτάςεισ 

Λεπτά & δυνατά πόδια  εντοπίηει με ακρίβεια το κιραμα 

Γαμψά νφχια ςυγκρατεί και να ςκίηει τθ ςάρκα 

 

Τώρα ψάνε σε όλο το μουσείο και βρες 10 θηλαστικά. Ποιά από 

αυτά μομίζεις ότι είμαι σαρκοφάγα-κυμηγοί και ποιά 

φυτοφάγα-θηράματα; 



 
Ποιζσ από τισ παρακάτω ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά πιςτεφεισ ότι πρζπει να 
ζχει ζνασ κυνθγόσ-ςαρκοφάγο; Βάλε Χ ςτο αντίςτοιχο κουτάκι. 

Δφναμθ  

Ταχφτθτα  

Εξαιρετικι όραςθ & όςφρθςθ  

Δόντια που ςκίηουν τθ λεία  

Μάτια ςτο πλάι του κεφαλιοφ  

 
 

Τώρα ψάνε για τξ ελάφι!  

Παρατιρθςε τα μάτια, τα αυτιά και τα πόδια του.. 
Αντιςτοίχθςε τισ παρακάτω προτάςεισ, για να δεισ ποιά 
χαρακτθριςτικά του το βοθκοφν να ξεφεφγει από τουσ 
κθρευτζσ του… 
 
  
 
 
 

Χαρακτθριςτικό Βοθκά το ηϊο να …… 

Μάτια που βρίςκονται ςτα πλάγια του 
κεφαλιοφ 

ακοφει ιχουσ από όλεσ τισ κατευκφνςεισ 

Μακριά αυτιά ςτο πάνω μζροσ του 
κεφαλιοφ  

βλζπει ολόγυρα και να αντιλαμβάνεται 
ζγκαιρα τον κθρευτι 

Πόδια που καταλιγουν ςε οπλζσ τρζχει γριγορα για να ξεφφγει! 

 

Και αφού έμαθες όλα αυτά για τους κυμηγούς και 

για τα θηράματα, ποιά ζώα μομίζεις ότι κυμηγάει 

ο λύκος; Σημείωσε έμα σε κάθε βελάκι…. 
 
 
 

Φυτοφάγα  Σαρκοφάγα 

  
  
  
  
  
  
  
  



Τϊρα, με τθ βοικεια αυτισ τθσ τροφικισ πυραμίδασ προςπάκθςε να 
φτιάξεισ τθ δικι ςου χρθςιμοποιϊντασ τα παρακάτω 
ηϊα που υπάρχουν ςτο μουςείο:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χρυςαετόσ, ελάφι, λαγόσ, αλεποφ, λφκοσ, αγριόγιδο, τςίχλα, κότςυφασ, ςκίουροσ, 
νυφίτςα, αςβόσ 

 
 
Η δικι ςου πυραμίδα… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Για τον εκπαιδευτικό 
Κάποια φυτοφάγα 
Αγριοκάτςικο, αγριόγιδο, ελάφι, πλατϊνι, ηαρκάδι, ορεινό πρόβατο, λαγόσ, 
ςκίουροσ. 
 
Κάποια ςαρκοφάγα 
Λφκοσ, λφγκεσ, αλεποφ, ερμίνα, νυφίτςα, κουνάβια, ρακοφν, αςβόσ, αετοί. 
   
-Τα ςαρκοφάγα αποτελοφν μια από τισ ςπουδαιότερεσ τάξεισ των κθλαςτικών. 
Τρζφονται κυρίωσ με κρζασ αλλά και με άλλα είδθ τροφών. Κατά κανόνα, τα 
ςαρκοφάγα είναι ηώα δυνατά, γριγορα, με ανεπτυγμζνθ νοθμοςφνθ και ςυνικωσ 
οξφτατθ όραςθ και όςφρθςθ. Ζχουν ανεπτυγμζνουσ κυνόδοντεσ με τουσ οποίουσ 
δαγκώνουν και κανατώνουν το κφμα τουσ. Επίςθσ ζχουν ςυνικωσ τα μάτια ςτο 
μπροςτινό μζροσ του κεφαλιοφ (π.χ. λφκοσ) για να ζχουν ςτερεοςκοπικι όραςθ (ωσ 
κθρευτζσ πρζπει να εντοπίηουν με ακρίβεια το κιραμα) ςε αντίκεςθ με τα 
φυτοφάγα που ςυνικωσ ζχουν τα μάτια ςτο πλάι (π.χ. λαγόσ, άλογο) για να ζχουν 
μεγάλο οπτικό πεδίο, αφοφ ωσ κθράματα πρζπει να εντοπίηουν εγκαίρωσ τον 
κθρευτι.  
-Υπάρχουν και φυτοφάγα κθλαςτικά που δεν ζχουν οπλζσ (π.χ. λαγόσ). 
-Ο αγριόχοιροσ είναι παμφάγο ηώο. 
 

 

ελάφι, λαγόσ, αγριόγιδο, ςκίουροσ, 

κότςυφασ, τςίχλα 

αλεποφ, νυφίτςα, αςβόσ 

λφκοσ, 

χρυςαετόσ 

φυτικό υλικό 


