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Διάβασε το παρακάτω κείμενο για την αλεπού και συμπλήρωσε το δελτίο ταυτότητας 

της παρακάτω. 
Η αλεπού είναι θηλαστικό και 

τη συναντούμε μέσα σε πυκνά 

δάση. Το πιο γνωστό  είδος 

είναι η Κόκκινη αλεπού. Έχει 

κοκκινωπό τρίχωμα με 

μαυριδερά αυτιά και πόδια, ενώ 

η ουρά της είναι πάντα λευκή. 

Εξωτερικά μοιάζει λίγο με 

τον σκύλο, αλλά η ουρά της 

είναι πολύ πιο φουντωτή και το τρίχωμά της πιο πυκνό, ενώ και το ρύγχος 

της είναι πιο μακρόστενο. Το  μήκος της είναι έως και τα 90 εκατοστά και 

ζυγίζει 7 - 10 κιλά. Το εντυπωσιακό είναι ότι η ουρά της φτάνει σε μήκος έως 

και τα 60 εκατοστά, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη συγκριτικά με το σώμα της. 

Στα περισσότερα είδη, τα πόδια της είναι κοντά και λεπτά και έτσι η ουρά τη 

βοηθά να ισορροπεί. Η αλεπού είναι επιδέξια κυνηγός. Τρώει 

ποντίκια, λαγούς, κουνέλια, φίδια, χόρτα, μούρα ενώ δείχνει ιδιαίτερη 

προτίμηση και σε φρούτα, ψάρια, πουλιά αυγά, σκαθάρια, έντομα και όλα 

σχεδόν τα είδη μικρών ζώων. Όλες οι αλεπούδες έχουν την χαρακτηριστική 

συνήθεια να θάβουν (συνήθως με φύλλα, χώμα ή χιόνι) υπολείμματα τροφής 

όταν έχουν περίσσευμα, για να τα φάνε αργότερα. Εξαιτίας της συνήθειας της 

αλεπούς να ζει κοντά στα χωριά, έχει συνδεθεί με πολλές ιστορίες και 

παραμύθια. Είναι επίσης γνωστή και για την μεγάλη της πονηριά, σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να υπάρχει η χαρακτηριστική φράση «Είναι πονηρός σαν 

αλεπού». Σημαντική απειλή, αν και πιθανά με μικρότερη ένταση, παραμένει 

και σήμερα η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων από κτηνοτρόφους ύστερα 

από περιπτώσεις επίθεσης στα κοπάδια τους, η χρήση παγίδων, δόκανων 

κλπ. 

 

 

ONOMA: __________________ 
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                 Δελτίο ταυτότητας 

Κοινό όνομα:_______________ 

Είδος: ___________________      

Μήκος: ___________________ 

Βάρος : ___________________ 

Χρώμα : ___________________ 

Χαρακτηριστικά σώματος: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Συνήθειες - Συμπεριφορά: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Αγαπημένο φαγητό: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Ιδιαίτερο Χαρακτηριστικό: 

____________________________________________________________ 

Κύριες  απειλές: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 


