




Αγαπημένες μου αναγνώστριες και αγαπημένοι μου αναγνώστες,

Στο πρώτο μου βιβλίο σας διηγήθηκα τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας 
με τα Playmobil. Αυτή τη φορά σάς προτείνω να ταξιδέψουμε για να ανακαλύψουμε 

τον κόσμο των ζώων…

Θα αρχίσουμε την περιπέτειά μας με έναν πρόλογο στον οποίο θα δούμε 
γιατί εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι, τι είναι η ταξινόμηση των ειδών και 
πού ζουν τα ζώα.

Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο ζώα 
της Ιστορίας και ιστορίες 

των ζώων. Θα δούμε πως η ιστορία 
των ανθρώπων και οι ιστορίες των 

ζώων είναι πολύ συχνά συνδεδεμένες. 
Εδώ έχουμε, φυσικά, την Κιβωτό του Νώε 

και την εξημέρωση του αλόγου, αλλά και τους ελέφαντες 
του Αννίβα, το Μυθιστόρημα της Αλεπούς, τους 

μύθους του Λαφοντέν… αλλά και τα ζώα 
που έχουν γίνει σταρ του σινεμά.

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα κάνουμε τον γύρο της Ευρώπης με τα ζώα 
που μας είναι οικεία: τα σκυλιά και τις γάτες των πόλεών μας, 
τα κοράκια των εξοχών μας, τα ζώα της φάρμας, του δάσους, 

του βουνού… Θα τελειώσουμε τον γύρο της Ευρώπης με 
μια επίσκεψη στο τσίρκο!

Στο τρίτο κεφάλαιο θα ταξιδέψουμε πιο μακριά, για να συναντήσουμε 
τα εξωτικά ζώα των πέντε ηπείρων: τους λύκους και τις αρκούδες, τα 

ζώα της σαβάνας, της ζούγκλας, της ερήμου, των ωκεανών και των πόλων.

Και θα τελειώσουμε αυτό το ταξίδι με τα φανταστικά ζώα, 
αυτά που κατοικούν στη φαντασία μας, στα όνειρά μας και μερικές 
φορές στους εφιάλτες μας: τις σειρήνες, τους δράκους, τους 
μονόκερους και άλλα.

Εύχομαι σε όλους σας                               καλή ανάγνωση! 

             Ρισάρ Ουνγκλίκ

© 2015 by geobra brandstätter stiftung & Co. Kg, Zirndorf/germany / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2015© 2015 by geobra brandstätter stiftung & Co. Kg, Zirndorf/germany / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2015



ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙΓια εκατόν πενήντα εκατομμύρια χρόνια ήταν οι άρχοντες της Γης. 
Κάποιοι δεινόσαυροι ήταν ήρεμοι και χορτοφάγοι, ενώ κάποιοι άλλοι ήταν άγριοι και 
σαρκοφάγοι. Αλλά εξαφανίστηκαν, πιθανότατα υπήρξαν θύματα της πτώσης ενός 
μετεωρίτη, ο οποίος σήκωσε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης. Ο ουρανός σκοτείνιασε, τα 
φυτά εξαφανίστηκαν μαζί με αυτά τα χορτοφάγα ζώα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν 
και τα σαρκοφάγα.

Σε μια Γη απαλλαγμένη από τους γίγαντές της, τα θηλαστικά μπόρεσαν επιτέλους 
να ξεμυτίσουν. Είναι το μακρινό ξεκίνημα της ιστορίας μας…
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Η ταξινόμηση των κύριων ειδών
Καλή δουλειά. Λείπουν 
βεβαίως κάποιες εικόνες. 
Υπάρχει πρόοδος στην 
ορθογραφία και στην 
παρουσίαση του γραπτού. 
Συνέχισε έτσι…. 9/10Από τον 19ο αιώνα αποκτήσαμε τη συνήθεια να ταξινομούμε τα ζώα σε είδη, εντάσσοντ

άς τα σε 

ένα γένος, μια οικογένεια, μια τάξη, σύμφωνα με το αν έχουν ή όχι σπονδύλους, αν έχο
υν ψυχρό 

ή θερμό αίμα, αν κολυμπάνε, αν πετάνε, αν έρπονται  ή περπατάνε, αν τρώνε κρέας ή ε
ίναι χορτοφάγα.

1) Τα σπονδυλωτά: Είναι τα ζώα που έχουν μία σπονδυλική στήλη και γενικά δύο ζευγάρια μελών. Μπορούμ
ε 

να τα διαχωρίσουμε σε πέντε βασικές κατηγορίες:
   Τα πτηνά, τα αμφίβια, τα ερπετά, τα θηλαστικά και τα ψάρια.

Τα θηλαστικά

       α) Τα πτηνά: Είναι σκεπασμένα με πούπουλα και γεννούν αυγά. 
Τα φτερά τους τους επιτρέπουν να πετάνε, εκτός από τους πιγκουίνους 
που κολυμπούν. Στο κεφάλι τους έχουν ένα σκληρό ράμφος χωρίς δόντια. 
Υπάρχουν πάνω από είκοσι χιλιάδες είδη πτηνών. 

Τα πρωτεύοντα: Πρώτα στην τάξη από τα θηλαστικά, 
τα πρωτεύοντα περιλαμβάνουν 188 είδη, από τους 
μικροσκοπικούς λεμούριους μέχρι τα μεγάλα πιθηκοειδή 
και μέχρι ακόμη και εμάς, τους ανθρώπους!

  Τα εντομοφάγα: Είναι τα θηλαστικά που τρέφονται με έντομα. Ένα εντομοφάγο είναι ο σκαντζόχοιρος.

Τα οπληφόρα: Είναι τα θηλαστικά τα οποία στα άκρα τους έχουν οπλές. Τα οπληφόρα είναι τις περισσότερες φορές φυτοφάγα.
Τα τρωκτικά: Τα κουνέλια, οι λαγοί, οι σκίουροι, 
οι κάστορες, τα ινδικά χοιρίδια, τα ποντίκια 

και οι αρουραίοι. Ροκανίζουν τα φυτά 
χάρη στα μακριά κοφτερά μπροστινά 
τους δόντια.

Τα μαρσιποφόρα: 
Τα καγκουρό και τα 
κοάλα. Έχουν έναν 
σάκο στην περιοχή 
της κοιλιάς, όπου 
φυλάνε τα μικρά τους 
μετά τη γέννα. Τα 
μαρσιποφόρα ζουν στην Αυστραλία.

    Τα κητώδη: Είναι τα θαλασσινά 
θηλαστικά: τα δελφίνια, οι φάλαινες, 
οι όρκες, οι φυσυτήρες. Είναι 
(μαζί με τα μεγάλα πιθηκοειδή) 
τα πιο έξυπνα ζώα του ζωικού 
βασιλείου.

      Υπάρχουν επίσης τα χειρόπτερα (οι νυχτερίδες), τα άδοντα (που δεν έχουν 
δόντια, όπως οι μυρμυγκοφάγοι, οι βραδύποδες και τα αρμαντίλλο) και τα μονοτρήματα  

(οι ορνηθόρυγχοι ορνυθόρυγχοι ορνιθόρυγχοι), αλλά δε βρήκα εικόνα.

  Τα σαρκοβόρα: Είναι τα σαρκοφάγα. Τρώνε κρέας χάρη στους κυνόδοντές τους, στους κοφτερούς γομφίους τους και στα αιχμηρά τους νύχια. Τα σκυλιά, οι λύκοι, οι γάτες, τα μεγάλα αιλουροειδή, ακόμη και οι αρκούδες είναι σαρκοβόρα, έστω και αν μερικά δεν απαρνιούνται πού και πού ένα θρεπτικό χορτοφαγικό γεύμα.

 β) Τα αμφίβια: Είναι τα βατράχια, οι φρύνοι, οι τρίτωνες και οι σαλαμάνδρες. 
Τα λέμε αμφίβια γιατί στο αρχικό τους στάδιο ζουν μια εντελώς υδρόβια ζωή, 
προτού μεταμορφωθούν σε γήινους ενήλικες. 

δ) Τα θηλαστικά: (βλέπε δεξιά σελίδα) Είναι τα ζώα που έχουν μαστούς. 
Τα μωρά τους γεννιούνται ήδη μερικώς αναπτυγμένα χωρίς κέλυφος. Τα θηλαστικά χωρίζονται 
σε πολλές τάξεις: πρωτεύοντα, σαρκοβόρα, οπληφόρα, εντομοφάγα, τρωκτικά, χειρόπτερα, κητώδη, 
άδοντα, μαρσιποφόρα και μονοτρήματα.

    ε) Τα ψάρια: Είναι καλυμμένα με λέπια, γεννούν αυγά και μετακινούνται χάρη στα πτερύγιά τους. Κάποια ζουν στο γλυκό νερό και κάποια άλλα στο θαλασσινό. Αναπνέουν στο νερό χάρη στα βράγχια τους, που μετατρέπουν το νερό σε οξυγόνο.

2) Τα ασπόνδυλα: Είναι τα ζώα που δεν έχουν   σπονδυλική στήλη: τα έντομα, τα αραχνοειδή    (αράχνες και σκορπιοί), τα σκουλήκια, 
    τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, όπως το χταπόδι.

γ) Τα ερπετά: Περιλαμβάνουν τέσσερις τάξεις: τις σαύρες, τα φίδια, τους κροκόδειλους και τις χελώνες. Είναι 
σπονδυλωτά ψυχρόαιμα, γεννούν αυγά και έρπουν. Τα περισσότερα ερπετά ζουν στη γη, αλλά κάποια φίδια 

προτιμούν τα δέντρα. Οι κροκόδειλοι και 
κάποιες χελώνες μπορούν να κολυμπήσουν 
για περισσότερη ή λιγότερη ώρα κάτω 
από το νερό. 
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