


Τα θηλαστικά είναι η πιο εξελιγμένη κατηγορία σπονδυλωτών ζώων. Ζουν σε κάθε φυσικό περιβάλλον,
στις ζούγκλες, στις ερήμους, στα ποτάμια, στους ωκεανούς. Έχουν όλα μία βασική ομοιότητα. Θηλάζουν
τα μικρά τους στα πρώτα στάδια της ζωής τους. Τα θηλαστικά χωρίζονται σε διάφορες υποκατηγορίες
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Γνωρίζεις κάποια χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οποία ταξινομού-
με τα θηλαστικά σε υποκατηγορίες;

Τα θηλαστικά κατατάσσονται ανάλογα με το είδος της τροφής τους σε φυτοφάγα, σε σαρκοφάγα, και σε 
παμφάγα. Τα περισσότερα θηλαστικά γεννούν πλήρως αναπτυγμένα μικρά. Ορισμένα όμως θηλαστικά 
γεννούν αβγά, ενώ άλλα γεννούν μικρά που δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Τα θηλαστικά που γεννούν 
πλήρως αναπτυγμένα μικρά χωρίζονται σε ειδικότερες υποκατηγορίες ανάλογα με τα κοινά χαρακτηριστικά 
τους: σε τρωκτικά, προβοσκιδωτά, οπληφόρα, χειρόπτερα, κητώδη, σαρκοφάγα και πρωτεύοντα.
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Παρατήρησε τις εικόνες. Μπορείς να ταξινομήσεις τα θηλαστικά ανάλογα με το είδος της τροφής τους;
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Τα περισσότερα θηλαστικά γεννούν πλήρως
αναπτυγμένα μικρά. Ορισμένα όμως θηλαστικά
γεννούν αβγά, ενώ άλλα γεννούν μικρά που δεν
έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Στα θηλαστικά αυτά η
ανάπτυξη των μικρών ολοκληρώνεται σε έναν
σάκο στο σώμα του θηλυκού ζώου, στον μάρσιπο.
Τα μικρά περνούν εκεί τα πρώτα στάδια της ζωής
τους και αναπτύσσονται θηλάζοντας. Με τη
βοήθεια της δασκάλας ή του δασκάλου σου
συμπλήρωσε τον πίνακα ταξινομώντας τα
θηλαστικά και με αυτό το κριτήριο.
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Τα θηλαστικά που γεννούν πλήρως αναπτυγμένα μικρά χωρίζονται σε ειδικότερες υποκατηγορίες ανάλο-
γα με τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Μελέτησε τον παρακάτω πίνακα και με τη βοήθεια της δασκάλας ή
του δασκάλου σου σημείωσε την ονομασία κάθε υποκατηγορίας.
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Τρωκτικά Προβοσκιδωτά Οπληφόρα Χειρόπτερα Κητώδη Σαρκοφάγα Πρωτεύοντα

Παρατήρησε τα ζώα στις εικόνες. Μπορείς να τα ταξινομήσεις σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που διά-
βασες στον παραπάνω πίνακα;
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1. Παρατήρησε τα δόντια του σκύλου και της
αγελάδας στα σκίτσα. Μπορείς να εξηγήσεις
τις διαφορές που παρατηρείς;
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Ο σκύλος είναι σαρκοφάγο ζώο. Για να 
σκίζει την τροφή του, έχει μεγάλα και 
μυτερά δόντια. Η αγελάδα είναι φυτοφά-
γο ζώο, έχει πλατιά δόντια με μεγάλη 
επιφάνεια, για να μασά την τροφή της.



2. Μπορείς να συμπληρώσεις τα κουτάκια με τις ονομασίες των ζώων; Ποια λέξη σχηματίζεται στη
χρωματισμένη στήλη;
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