
ΤΑ Ζ
ΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μικροί Ταξιδευτές

ΨΑΞΕ  ΚΑΙ ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΚΛΕΦΤΗ!

Μ
ικροί Ταξιδευτές   ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜ

ΟΥ

1.

1.

3.

4.

4.

5.

5.

11.

6.

7.

12.

2.

11.

3.

6.

9.

9.

2.

12.

10.

10.

8.

Μικροί Ταξιδευτές

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ας μάθουμε 
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 
μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 
ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 
Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 
Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 
φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 
έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  
για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 
Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 

«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  
οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 
τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 
συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 
αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 
που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 
αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  
και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 
όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  
μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 
στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 
δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 
του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 
είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 
Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ
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ΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». Γκρίζος λύκος

«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 
Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» «Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του είναι μικρότερα από του αφρικανικού ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 
μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 
Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 
φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  
για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» «Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  
οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 
τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 
συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 
αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 
που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 
αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 
στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του είναι μικρότερα από του αφρικανικού ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 
Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 
Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 
φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  
για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 
Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» «Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 
τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 
συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 
αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 
που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 
στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 
δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του είναι μικρότερα από του αφρικανικού ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». 
Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» «Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  
οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 
αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 
δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του είναι μικρότερα από του αφρικανικού ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝ
ΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  
γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  

τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 

τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 

μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 

πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 

γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 

τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 

βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  

Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  
πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 

μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  
που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 

Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 
διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  

Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 
ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  

με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 

ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 

στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 
Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 

το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 

μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝ
ΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 

ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 

οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 

το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 

πολλά παρακολουθώντας την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 

το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 
μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 

περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  

τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 
βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  

πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» 
«Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 

ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 

Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 

έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 
μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας
«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 

διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  
Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 

ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  
με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 
στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 

Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας 
οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝΙΚ
ΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 

ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 

οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 

το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 

πολλά παρακολουθώντας την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 

το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 
μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 

περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  

τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 
βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  

πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» 
«Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 

ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 

Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 

έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 
μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας
«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 

διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  
Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 

ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  
με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 
στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 

Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας 
οδηγήσει στον κλέφτη…
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 

ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 

οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 

το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 

πολλά παρακολουθώντας την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 

το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 
μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 

περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  

τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 
βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  

πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» 
«Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 

ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 

Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 

έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 
μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας
«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 

διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  
Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 

ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  
με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 
στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 

Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας 
οδηγήσει στον κλέφτη…
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  

την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  

καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 

ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 

οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 

το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 

πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 

«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 

πολλά παρακολουθώντας την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  

του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 

μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 

τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 

το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 

μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 

περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 

πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  
τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να 

τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 

βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  

καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  

πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» 
«Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 

γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 

«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 

ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας «Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 

Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 

έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 

πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 

μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  

και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  

και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας
«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  

της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 

και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  

τις φωλιές τους στο έδαφος και  
ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  

με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 

Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 
διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  

Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 
ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  

με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 

ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 

στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 
Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 

το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 

μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  
ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  
πού πάνε! Ίσως είναι  

το στοιχείο που θα μας 
οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝΙΚΟ
Σ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 
Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 

δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  

την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 
ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  

καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 

ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 

οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 

το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 

πολλά παρακολουθώντας την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 

μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 

τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 

μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 

πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  
τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να 

τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 
βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  

καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  
πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» 
«Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 

ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας «Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 

Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 

έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 
μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  

και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  

και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας
«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 

διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  
Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 

ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  
με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 
στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 

Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  
το στοιχείο που θα μας 

οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝΙΚ
ΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την 

ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  
να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  

του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 
έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 

μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 

το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 
μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 

περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  

τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 
βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  

πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 

μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 

διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  
Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 

ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  
με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 
στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 

Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  
γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  

τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 

τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 

μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 

πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 

γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 

τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 

βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  

Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  
πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 

μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  
που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 

Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 
διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  

Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 
ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  

με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 

ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 

στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 
Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 

το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 

μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  
γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  

τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 

τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 

μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 

πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 

γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 

τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 

βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  

Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  
πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 

μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  
που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 

Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 
διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  

Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 
ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  

με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 

ελέφαντα».
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που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 

στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 
Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 

το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 

μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 
μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 
ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 
Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 
Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 
φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 
έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  
για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 
Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 

«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  
οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 
τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 
συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 
αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 
που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 
αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  
και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  
μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 
στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 
δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 
του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 
είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 
Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝ
ΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 
μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 
ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 
Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 
Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 
φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 
έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  
για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 
Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 

«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  
οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 
τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 
συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 
αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 
που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 
αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  
και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 
όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  
μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 
στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 
δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 
του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 
είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 
Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝ
ΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ

Στάση:

Κυκλοφορεί επίσης:

Δεν υπάρχει καλύτερη εμπειρία από το να συνοδεύεις τον 
παππού σου σ’ ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο για να γνωρίσεις 
διάφορα είδη ζώων. Αυτό ακριβώς κάνει η μικρή Μαριάννα. 
Επιβιβάσου λοιπόν στο τρένο. Το ταξίδι αρχίζει! Θα 
συναντήσεις μαϊμούδες, τίγρεις, πιγκουίνους, ζέβρες, 
πολικές αρκούδες, ταράνδους, καρχαρίες και δελφίνια.  
Και θα ανακαλύψεις ότι στο τρένο υπάρχει ένας κλέφτης 
που έχει αρπάξει έναν σπάνιο παπαγάλο, αλλά κι ένας 
ντετέκτιβ, που προσπαθεί να εντοπίσει τον κλέφτη.  
Και, φυσικά, η Μαριάννα τον βοηθά στο έργο του και  
η έρευνά της είναι γεμάτη περιπέτειες! Αν θέλεις λοιπόν  
να γνωρίσεις πολλά ενδιαφέροντα ζώα και να κάνεις  
στάσεις σε όλες τις ηπείρους, τότε λάβε μέρος κι εσύ  
σε αυτή την υπέροχη περιπλάνηση. Και μην ξεχνάς,  
ο κλέφτης δεν πρέπει να ξεφύγει!
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Σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς υπάρχει 
πολλή φασαρία, καθώς άνθρωποι βιάζονται, 

περιμένουν, αποχαιρετούν και καλωσορίζουν. Ίσως  
δεν το συνειδητοποιούμε πάντα, αλλά και τα ζώα έχουν  
τη θέση τους στον σταθμό. Υπάρχουν ποντίκια κρυμμένα 
ανάμεσα στους τοίχους, περιστέρια που κάθονται  
στη ζεστασιά σε γωνιές, εκπαιδευμένοι σκύλοι, γάτες  
με λουράκια, ινδικά χοιρίδια σε κλουβιά…

Το μικρό κορίτσι με τα μεγάλα μάτια που επιβιβάστηκε 
στο τρένο με τον παππού της είχε κι αυτή ένα ζώο. 

Ήταν ένα σκυλάκι, ο Πατούσας. Και ήταν κρυμμένος στο 
σακίδιό της για να μην τον δει κανείς, ούτε καν ο παππούς 
της. Το ζωάκι της Μαριάννας θα ταξίδευε λαθραία – και  

δεν ήταν το μόνο.
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Υπάρχει ένας κλέφτης στο τρένο», είπε ο εισπράκτορας. 
Ο ντετέκτιβ που στεκόταν δίπλα του ένευσε με αυστηρό ύφος. 

«Αυτός ο απατεώνας έχει κλέψει έναν πολύτιμο παπαγάλο. Αν κάποιος από 
σας δει ακόμη και ένα άσπρο φτερό, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως». 

Ένα γάβγισμα ακούστηκε από το σακίδιο. Ήταν ο Πατούσας, που του άρεσε 
να μυρίζει πράγματα. 

Αλλά και στη Μαριάννα άρεσε να… οσμίζεται πράγματα. Ο παππούς είχε 
αποκοιμηθεί, κι έτσι η αποστολή μπορούσε να αρχίσει! Η Μαριάννα, μαζί 

με τον Πατούσα, έτρεξε στο επόμενο βαγόνι, όπου είδε ένα όμορφο φτερό! 
«Σ’ έπιασα!» φώναξε. Ο σκύλος άρπαξε το φτερό στο στόμα του. Αλλά ήταν 

από το καπέλο μιας κυρίας. Ευτυχώς, το τρένο φρέναρε στη στάση Ευρώπη,  
κι έτσι η Μαριάννα κατάφερε να ξεγλιστρήσει έξω.
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ντετέκτιβ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 
μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 
ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 
Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 
Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 
φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 
έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  
για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 
Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 

«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  
οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 
τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 
συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 
αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 
που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 
αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  
και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 
όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  
μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 
στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 
δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 
του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 
είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 
Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». Γκρίζος λύκος

«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 
Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» «Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του είναι μικρότερα από του αφρικανικού ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 
μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 
Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 
φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  
για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» «Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  
οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 
τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 
συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 
αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 
που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 
αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 
στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του είναι μικρότερα από του αφρικανικού ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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ΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 
Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 
Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 
φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  
για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 
Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» «Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 
τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 
συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 
αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 
που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 
στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 
δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του είναι μικρότερα από του αφρικανικού ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». 
Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» «Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  
οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 
αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 
δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του είναι μικρότερα από του αφρικανικού ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝ
ΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  
γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  

τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 

τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 

μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 

πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 

γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 

τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 

βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  

Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  
πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 

μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  
που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 

Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 
διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  

Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 
ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  

με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 

ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 

στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 
Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 

το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 

μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…
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ΕΙΡΗΝ
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ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 

ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 

οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 

το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 

πολλά παρακολουθώντας την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 

το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 
μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 

περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  

τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 
βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  

πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» 
«Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 

ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 

Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 

έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 
μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας
«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 

διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  
Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 

ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  
με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 
στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 

Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας 
οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝΙΚ
ΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 

ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 

οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 

το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 

πολλά παρακολουθώντας την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 

το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 
μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 

περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  

τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 
βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  

πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» 
«Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 

ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 

Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 

έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 
μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας
«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 

διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  
Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 

ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  
με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 
στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 

Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας 
οδηγήσει στον κλέφτη…
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 

ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 

οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 

το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 

πολλά παρακολουθώντας την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 

το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 
μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 

περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  

τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 
βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  

πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» 
«Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 

ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 

Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 

έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 
μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας
«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 

διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  
Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 

ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  
με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 
στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 

Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας 
οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  

την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  

καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 

ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 

οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 

το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 

πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 

«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 

πολλά παρακολουθώντας την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  

του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 

μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 

τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 

το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 

μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 

περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 

πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  
τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να 

τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 

βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  

καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  

πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» 
«Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 

γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 

«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 

ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας «Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 

Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 

έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 

πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 

μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  

και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  

και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας
«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  

της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 

και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  

τις φωλιές τους στο έδαφος και  
ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  

με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 

Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 
διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  

Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 
ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  

με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 

ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 

στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 
Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 

το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 

μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  
ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  
πού πάνε! Ίσως είναι  

το στοιχείο που θα μας 
οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝΙΚΟ
Σ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 
Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 

δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  

την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 
ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  

καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 

ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 

οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 

το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 

πολλά παρακολουθώντας την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 

μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 

τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 

μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 

πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  
τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να 

τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 
βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  

καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  
πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» 
«Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 

ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας «Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 

Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 

έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 

Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 

το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 
μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 

και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  

και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  

και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας
«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 

διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  
Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 

ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  
με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 
στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 

Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  
το στοιχείο που θα μας 

οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΙΡΗΝΙΚ
ΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 

στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 

μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 

ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την 

ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  
να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  

του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 
έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 

μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  
σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  

γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  
τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 

πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 

το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 
μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 

περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  

τα φρούτα».

Φλαμίγκο«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 
γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 

Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 
τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 

φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 
βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 

αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  
Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  

πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  

τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 

δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 

δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 

τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 

στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 

μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  
μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  

που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 

διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  
Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 

ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  
με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 

είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την 
περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  

που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 
στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 

Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 

αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…

ΟΧΟΤΣΚΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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ΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  
γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  

τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 

τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 

μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 

πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 

γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 

τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 

βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  

Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  
πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 

μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  
που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 

Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 
διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  

Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 
ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  

με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 

ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 

στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 
Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 

το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 

μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 

αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 

μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 

το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 

την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο 
δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 

μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 

Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 

Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 

φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» 
«Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος 

είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  

να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  
του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 

έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  
γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  

τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 

τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι 

μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 

πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν 

γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της 

τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν 

βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  

Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  
πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  

τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  

για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 

κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 

ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο 
γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 

Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 
«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  

οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 

και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 

ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 

τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 

συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 

αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 

που έχουν στο πάνω μέρος τους 
θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 

αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως 
πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  

και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  
Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 

όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  

μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 

αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει 

μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 

στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» 
«Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 

δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  
της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 

του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  

και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  

ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 

είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  
που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 

Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει 
διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  

Σε αντίθεση με τον αφρικανικό 
ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  

με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 

ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας 
Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 

Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, 

στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. 
Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 

το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 

μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 
μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 
ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 
Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 
Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 
φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 
έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  
για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 
Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 

«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  
οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 
τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 
συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 
αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 
που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 
αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  
και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  
μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 
στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 
δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 
του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 
είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 
Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…
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Γιγαντιαίο πάντα «Ένα πάντα, παππού!» «Το πάντα είναι μια αρκούδα που συναντάται 
στις ορεινές περιοχές της Κίνας. Αποκαλείται και 
αρκούδα μπαμπού, γιατί του αρέσει πολύ το 
μπαμπού και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
μέρας του αναζητώντας το και καταβροχθίζοντάς 
το. Την υπόλοιπη μέρα ξεκουράζεται και διατηρεί 
την ενέργειά του, καθώς το μπαμπού περιέχει 
ελάχιστες θρεπτικές ουσίες». 

Άγριο γιακ
«Το άγριο γιακ είναι ένα τεράστιο δασύτριχο βοοειδές που μπορεί να ζήσει 
μέχρι πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από  
την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 
ενοχλείται από το χιόνι και το κρύο,  
καθώς η παχιά γούνα του το προστατεύει. 
Βρίσκουμε γιακ στις άγονες στέπες και στα 
ορεινά βοσκοτόπια της Κίνας και του Θιβέτ. 
Εκτός από το άγριο γιακ, υπάρχει και το 
οικόσιτο, που χρησιμεύει για τη μεταφορά 
φορτίων, αλλά εκτρέφεται και για το γάλα, 
το κρέας, το μαλλί και το δέρμα του».

Ιαπωνικός μακάκος«Παππού, αυτοί οι πίθηκοι εκεί πέρα 
πλένουν τα χέρια τους όπως εμείς!» «Ακριβώς! Ο ιαπωνικός μακάκος είναι ανθρωποειδής και έχει αντιγράψει 
πολλά παρακολουθώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί  να προσαρμόζεται στις εναλλαγές  του καιρού στην Ιαπωνία. Η ομάδα του 
έχει αρχηγό τον πιο δυνατό αρσενικό 
μακάκο».

Ουρακοτάγκος«Ένας ουρακοτάγκος! Η λέξη  σημαίνει “άνθρωπος του δάσους”,  γιατί ο πίθηκος αυτός λατρεύει  τα τροπικά δάση. Είναι επίσης πάρα 
πολύ έξυπνος. Όπως μπορείς να δεις, 
τα μακριά χέρια του αγγίζουν σχεδόν 
το έδαφος, ενώ τα πόδια του είναι μάλλον κοντά, διότι οι ουρακοτάγκοι 
περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους 
πάνω στα δέντρα. Λατρεύουν  τα φρούτα».

Φλαμίγκο
«Τα όμορφα φλαμίγκο τρέχουν γρήγορα και μπορούν να τσαλαβουτήσουν μέσα σε βαθιά νερά. 
Ξέρεις γιατί είναι ροζ; Λόγω της τροφής που καταναλώνουν. Ορισμένα 
φυτά και οστρακόδερμα περιέχουν βήτα-καροτίνη, ένα συστατικό όπως 
αυτό που βρίσκεται στο καρότο.  Όσο λιγότερο από αυτό  καταναλώνει ένα φλαμίγκο, τόσο  πιο ανοιχτό είναι το χρώμα του».

Πάπια μανδαρίνος«Τι όμορφο πουλί, παππού!» «Ναι, η πάπια μανδαρίνος είναι ένα από  
τα πιο χαριτωμένα είδη πουλιού. Περνάει  
τον περισσότερο χρόνο της σε δάση και 
δέντρα. Τα κοφτερά νύχια της είναι τέλεια  
για αναρρίχηση, ενώ τα ενωμένα με μεμβράνη 
δάχτυλα των ποδιών της τη βοηθάνε στο 
κολύμπι. Οι μανδαρίνοι φτιάχνουν τις φωλιές 
τους σε κοιλότητες δέντρων. Στην Κίνα ένα 
ζευγάρι μανδαρίνων είναι σύμβολο γονιμότητας». 

Γκρίζος λύκος«Ακούω λύκους να ουρλιάζουν μακριά, παππού. 
Μήπως να γυρίσουμε πίσω στο τρένο;» 

«Πολύ καλά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι  
οι λύκοι ανήκουν στην οικογένεια των κυνίδων 
και είναι πρόγονοι του οικόσιτου σκύλου. Ζουν 
στην τάιγκα ή στα ορεινά δάση. Κοινωνικά ζώα, 
ζουν συνήθως σε αγέλες. Οι λύκοι είναι 
ακούραστοι δρομείς και ικανοί να καλύπτουν 
τεράστιες αποστάσεις». 

Λύγκας 
«Σ’ αυτό το δάσος, Μαριάννα, μπορεί να 
συναντήσουμε έναν ευρασιατικό λύγκα. 
Είναι ένα πολύ ντροπαλό και μοναχικό 
αιλουροειδές. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
έναν λύγκα από τα τριγωνικά αυτιά του 
που έχουν στο πάνω μέρος τους θυσάνους από μαύρες τρίχες. Ο λύγκας 
αιφνιδιάζει τα θύματά του, κυρίως πουλιά, αλεπούδες, άγριες αρκούδες  
και ζαρκάδια, παρά τα κυνηγάει.  Ο ευρασιατικός λύγκας έχει άριστη 
όραση και ακοή».

Τίγρη 
«Πρόσεχε, Μαριάννα. Βλέπω μακριά  
μια τίγρη, τη μεγαλύτερη γάτα απ’ όλες. 
Σε αντίθεση με το λιοντάρι, που ζει σε 
αγέλη, η τίγρη ζει μοναχικά. Της αρέσει 
το νερό και μπορεί να κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις. Είναι σαρκοφάγος 
και κυνηγάει όλα τα ζώα που θα βρεθούν 
στον δρόμο της, τόσο στη στεριά όσο  
και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, πουλιών, ελαφιών, ερπετών  
και αγριόχοιρων».

Γερανός της Μαντζουρίας«Κοίτα, παππού, ένας πελαργός!» «Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο πουλί 
δεν είναι πελαργός, είναι γερανός  της Μαντζουρίας. Φτιάχνει το σπίτι 
του μέσα σε καλαμιές δίπλα στο νερό 
και στη βλάστηση σε υγρότοπους  και τέλματα. Οι γερανοί φτιάχνουν  
τις φωλιές τους στο έδαφος και  ο θηλυκός και ο αρσενικός κλωσάνε  
με τη σειρά τα αυγά. Για τους Ιάπωνες 
είναι σύμβολο τύχης και πίστης». 

Ινδικός ελέφαντας «Ο ινδικός ελέφαντας έχει  μια μακριά δυνατή προβοσκίδα  που γυρίζει στην άκρη σαν δάχτυλο. 
Τη χρησιμοποιεί για να κρατάει διάφορα αντικείμενα, σαν χέρι.  Σε αντίθεση με τον αφρικανικό ελέφαντα, έχει ένα ψηλό μέτωπο  με δύο κοιλώματα, ενώ τα αυτιά του 
είναι μικρότερα από του αφρικανικού 
ελέφαντα».

Φώκια της Κασπίας«Αυτός ο κάτοικος της Κασπίας Θάλασσας είναι μάλλον μοναχικός. 
Αναζητά συντροφιά μόνο την περίοδο του ζευγαρώματος. Παρόλο  
που η φώκια κολυμπά εξαιρετικά, στη στεριά είναι μάλλον αδέξια. Κινείται εκτείνοντας και μαζεύοντας 
το σώμα της σαν σκόρος γεωμέτρης, 
αν και αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα 
μ’ αυτό τον τρόπο».

Μαριάννα, όταν δεις  ένα καινούργιο ζώο, σκούντηξέ με!

Παππού, φτερά  στο έδαφος! Και δες  πού πάνε! Ίσως είναι  το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στον κλέφτη…
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Κυκλοφορεί επίσης:

Δεν υπάρχει καλύτερη εμπειρία από το να συνοδεύεις τον 
παππού σου σ’ ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο για να γνωρίσεις 
διάφορα είδη ζώων. Αυτό ακριβώς κάνει η μικρή Μαριάννα. 
Επιβιβάσου λοιπόν στο τρένο. Το ταξίδι αρχίζει! Θα 
συναντήσεις μαϊμούδες, τίγρεις, πιγκουίνους, ζέβρες, 
πολικές αρκούδες, ταράνδους, καρχαρίες και δελφίνια.  
Και θα ανακαλύψεις ότι στο τρένο υπάρχει ένας κλέφτης 
που έχει αρπάξει έναν σπάνιο παπαγάλο, αλλά κι ένας 
ντετέκτιβ, που προσπαθεί να εντοπίσει τον κλέφτη.  
Και, φυσικά, η Μαριάννα τον βοηθά στο έργο του και  
η έρευνά της είναι γεμάτη περιπέτειες! Αν θέλεις λοιπόν  
να γνωρίσεις πολλά ενδιαφέροντα ζώα και να κάνεις  
στάσεις σε όλες τις ηπείρους, τότε λάβε μέρος κι εσύ  
σε αυτή την υπέροχη περιπλάνηση. Και μην ξεχνάς,  
ο κλέφτης δεν πρέπει να ξεφύγει!
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