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Τα θηλαστικά 
κατατάσσονται 
ανάλογα με το 

είδος της τροφής 
τους σε:

φυτοφάγα
Φυτοφάγα είναι 

τα ζώα που 
τρέφονται με 

φυτά.

σαρκοφάγα
Σαρκοφάγα 
είναι τα ζώα 

που τρέφονται 
με άλλα ζώα.

παμφάγα
Παμφάγα είναι 

τα ζώα που 
τρέφονται με φυτά 

και με ζώα.

Τα θηλαστικά 
κατατάσσονται 
ανάλογα με τον 

τρόπο που 
γεννούν τα μικρά 

τους σε:

αναπτυγμένα
γεννούν πλήρως 

Τα ζώα που 
γεννούν πλήρως 

αναπτυγμένα 
μικρά. αναπτυγμένα

γεννούν μερικώς

Τα ζώα που 
γεννούν μερικώς 

αναπτυγμένα 
μικρά.γεννούν αβγά 

Τα ζώα που 
γεννούν αβγά και 
όχι αναπτυγμένα 

μικρά.

Τα θηλαστικά που 
γεννούν πλήρως 

αναπτυγμένα μικρά 
χωρίζονται σε ειδικότερες 
υποκατηγορίες ανάλογα με 

τα κοινά χαρακτηριστικά 
τους:

τρωκτικά
Είναι η μεγαλύτερη 
ομάδα θηλαστικών
και έχουν κοφτερά

δόντια.

προβοσκιδωτά
Έχουν ευκίνητη προβοσκίδα 

και χαυλιόδοντες.

οπληφόρα
Οι άκρες των δαχτύλων 

τους καταλήγουν σε 
σκληρές οπλές.

κητώδη
Είναι μεγάλα 
ζώα που ζουν 

στο νερό.

σαρκοφάγα
Είναι καλοί 

κυνηγοί, έχουν 
καλή όραση, 

ακοή και 
όσφρηση.

χειρόπτερα
Τα δάχτυλα 

των μπροστινών 
ποδιών είναι 

ενωμένα με μια 
μεμβράνη. 

πρωτεύοντα
Είναι ζώα 
με τον πιο 

αναπτυγμένο 
εγκέφαλο. 
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όροι χρήσης του υλικού
Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες
σε μορφή pdf, τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό
και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου
Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να
αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με
κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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Τα θηλαστικά κατατάσσονται ανάλογα με το είδος της τροφής τους σε:











φυτοφάγα

Φυτοφάγα είναι τα ζώα που τρέφονται με φυτά.

σαρκοφάγα

Σαρκοφάγα είναι τα ζώα που τρέφονται με άλλα ζώα.

παμφάγα

Παμφάγα είναι 

τα ζώα που τρέφονται με φυτά και με ζώα.

Τα θηλαστικά κατατάσσονται ανάλογα με τον τρόπο που γεννούν τα μικρά τους σε:

αναπτυγμένα

γεννούν πλήρως 

Τα ζώα που γεννούν πλήρως αναπτυγμένα μικρά.

αναπτυγμένα

γεννούν μερικώς

Τα ζώα που γεννούν μερικώς αναπτυγμένα μικρά.

γεννούν αβγά 

Τα ζώα που γεννούν αβγά και όχι αναπτυγμένα μικρά.

Τα θηλαστικά που 

γεννούν πλήρως αναπτυγμένα μικρά χωρίζονται σε ειδικότερες υποκατηγορίες ανάλογα με τα κοινά χαρακτηριστικά τους:

τρωκτικά

Είναι η μεγαλύτερη ομάδα θηλαστικών και έχουν κοφτερά δόντια.

προβοσκιδωτά

Έχουν ευκίνητη προβοσκίδα και χαυλιόδοντες.

οπληφόρα

Οι άκρες των δαχτύλων τους καταλήγουν σε σκληρές οπλές.

κητώδη

Είναι μεγάλα ζώα που ζουν στο νερό.

σαρκοφάγα

Είναι καλοί κυνηγοί, έχουν καλή όραση, ακοή και όσφρηση.

χειρόπτερα

 Τα δάχτυλα των μπροστινών ποδιών είναι ενωμένα με μια μεμβράνη. 

πρωτεύοντα

Είναι ζώα 

με τον πιο αναπτυγμένο εγκέφαλο. 
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