
Ο μικρός αυτός θάμνος συναντάτα
ι 

σε δασώδεις περιοχές, όπου υπάρχει 

σκιά. Τα αγκαθωτά
 "φύλλα" του 

είναι στην ουσία δερματώδ
η κλαδιά 

(φυλλοκλά
δια), πάνω στα οποία 

εμφανίζον
ται το καλοκαίρι 

οι κόκκινοι,
 

κερασόμο
ρφοι καρπ

οί του.

Λαγομηλι
ά

(Ruscus aculeatus)

Low shrub found in shady woodland.    

Its spiny leaves are actually fla ened  

shoots (cladoles), where its red,   

cherry-like berries appear in summer.

Butcher’s Broom

(Ruscus aculeatus)
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Μπούφος
(Bubo bubo)

Το μεγαλύτερο νυχτόβιο αρπακτικό με πολύ 

χαρακτηριστικές φούντες από φτερά στα 

αυτιά (αντία). Τρέφεται με μικροθηλαστικά, 

καθώς και μεγαλύτερα ζώα, όπως λαγούς 

και αρπακτικά πουλιά (φιδαετούς και 

πετρίτες), τα οποία αιφνιαδιάζει όταν 

κουρνιάζουν. Κυνηγά με την ανατολή και    

τη δύση του ηλίου, ενώ κατά τη διάρκεια 

της ημέρας αναπαύεται σε κουφάλες 

δέντρων ή σχισμές βράχων.

Eurasian Eagle Owl
(Bubo bubo)

The largest nocturnal bird of prey with 

characteristic tufts. Feeds on small animals,   

as well as larger animals such as hares and 

birds of prey(short-toed eagles and peregrine 

falcons), by launching surprise a acks while 

they  are at rest. Hunts at sunrise and sunset, 

spending the rest of the day in rock crevices 

or tree holes.

1 έως 1,7μ., ενώ το βάρος του από 30 έως 

Είναι ο «άγριος» συγγενής του 
κατοικίδιου χοίρου, που σε αντίθεση     με αυτόν έχει μακρύ τρίχωμα και πολύ μεγάλους κυνόδοντες, κυρίως τα 
αρσενικά. Το μήκος του κυμαίνεται από   

150 κιλά. Είναι νυκτόβιος και παμφάγος.

Αγριόχοιρος
(Sus scrofa)

omnivorous.

The wild ancestor of the domestic pig, though with much longer bristles and large tusks, especially in the male. Adults average 1.00-1.70m in length and weigh 30-150kg. It is mainly nocturnal and 

Wild boar
(Sus scrofa)

A very fast, agile falcon that   captures insects, birds and even    bats in flight. Encountered on    open land, fields and uncultivated ground near sparse woodland.

Eurasian Hobby(Falco subbuteo)

χέρσες περιοχές, κοντά σε αραιά   

Ένα πολύ γρήγορο και ευκίνητο   γεράκι που κυνηγά πουλιά, έντομα,  αλλά ακόμη και νυχτερίδες που   πιάνει στον αέρα. Συναντάται σε ανοικτές εκτάσεις, σε αγρούς και   
δάση.

Δεντρογέρακο
(Falco subbuteo)

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιστεροειδή. Συναντάται σε κωνοφόρα και φυλλοβόλα δάση με ιδιαίτερη προτίμηση σε δάση βελανιδιάς. Τρέφεται με βελανίδια, έντομα και άλλους σπόρους.

Φάσσα
(Columba palumbus)

One of the largest dove species, found in conifer and deciduous woodland, with a strong preference   for oak woods. Feeds on acorns, insects and other insects.

Common Woodpigeon(Columba palumbus)

Αρκετά κοινός δρυοκολάπτης  μεσαίου μεγέθους, που φωλιάζει  σε κουφάλες δέντρων. Τρέφεται κυρίως με έντομα, αλλά και   σπόρους ή φρούτα. Παρά     το όνομά του είναι περισσότερο κοινός στα δάση βελανιδιάς.

Πευκοδρυοκολάπτης(Dendrocopos major)

Fairly common, medium-sized woodpecker, nesting in tree holes  and feeding mainly on insects,    as well as on seeds and fruit.   Most common in oak forests.

Great Spo ed Woodpecker(Dendrocopos major)
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Μικρόσωμη κουκουβάγια, που

αποτελεί σύμβολ
ο της σοφίας. 

Κουκουβάγια

(Athene noctua)

Δραστηριοποιείτ
αι και την 

ημέρα. Τρέφεται με έντομα, 

σκουλήκια, βατράχια, μικρά 

πουλιά και θηλαστικά. Φωλιάζει 

σε τρύπες δέντρων ή βράχων.

Small-sized owl, symbol of 

wisdom. Active during day and 

Li le Owl

(Athene noctua)

night. Feeds on insects, worms, 

frogs, small birds and mammals. 

Nests in tree or rock hollows.

Αειθαλής βελανιδιά, ανθεκτική στην ξηρασία, 

Πουρνάρι  ή Πρίνος(Quercus coccifera)

με μικρά, αγκαθωτά και δερματώδη φύλλα. Έχει τη μορφή θάμνου, αλλά στις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να αναπτυχθεί σε δέντρο.

Drought-resistant evergreen oak with small, 

Kermes O ak(Quercus coccifera)

leathery, spiny leaves. Normally a shrub, but under certain circumstances can grow into a tree.
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Μεγάλου μεγέθους τρωκτικό με μακριά και χαρακτηριστικά     αγκάθια στην πλάτη. Τρέφεται κυρίως με φυτά. Συχνά μασάει    

Ύστρικας
(Hystrix cristata)

κόκαλα για να πάρει ασβέστιο και να ακονίσει τα δόντια του. Αν απειληθεί, επιτίθεται τρέχοντας προς τα πίσω για να     καρφώσει με τα αγκάθια του. Υπάρχουν αναφορές τέτοιων «επιθέσεων» που έχουν σκοτώσει λιοντάρια, ύαινες, ακόμη και ανθρώπους.

Large, mainly herbivorous rodent with characteristic       long quills on its back. Often chews on bones to ingest      

Crested Porcupine
(Hystrix cristata)

calcium and sharpen its teeth. If threatened, it a acks        by running backwards to stick quills into its aggressor.       Such a acks have reportedly killed lions, hyenas and       even humans.
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Στους βόρειους και ψυχρούς υγρότοπους, 
το μεταβολισμό του στο ελάχιστο.

Κοινό είδος των παραλιακών υγροτόπων. Αν και ανθεκτικό ζώο, κινδυνεύει από την καταστροφή των ενδιαιτημάτων του. Στους υγρότοπους που ξεραίνονται το καλοκαίρι, κρύβεται σε τρύπες για να μην αφυδατωθεί. 
ξεχειμωνιάζει μέσα στο νερό, μειώνοντας 

Νεροχελώνα
(Mauremys rivulata)

desiccation. In the northern and cooler 

temperatures are more or less stable.

Common species in seaside wetlands. Despite being hardy, it su ers from habitat loss, especially in the smaller islands. In wetlands which dry up in summer, it hides underground  to avoid 

wetlands it overwinters in water where 

Balkan Terrapin
(Mauremys rivulata)
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