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ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΒΟΣΚΙ∆ΩΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ 
ΕΖΗΣΑΝ – 
ΜΕ ΤΙ ΤΡΕΦΟΝΤΑΝ

ΗΛΙΚΙΑ – 
ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΑΝ ΓΙΑΤΙ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

∆ΕΙΝΟΘΗΡΙΑ Προδεινοθήριο (Λέσβου) Κοντή, πεπλατυσµένη προβο-
σκίδα για να φτάνουν µαλακά 
φύλα δένδρων.

2 χαυλιόδοντες µικροί στην 
κάτω γνάθο και κυρτωµένοι 
προς το σώµα του ζώου για να 
αποµακρύνουν µεγάλα κλαδιά.

Ύψος: 2,5 µ.

Ζούσαν σε µεγάλες 
εκτάσεις, σε πυκνά 
δάση µε δένδρα και 
θάµνους.

Τρέφονταν µε µαλακά 
φύλλα δένδρων.

27-2 εκατ. χρόνια

Εξαφανίστηκαν λόγω 
έλλειψης τροφής, όταν 
εξαιτίας της αλλαγής 
κλίµατος, µειώθηκαν 
τα δάση λόγω ξηρα-
σίας.

∆εινοθηρίο Γιγάντιο Κοντή, πεπλατυσµένη προβο-
σκίδα για να φτάνουν µαλακά 
φύλα δένδρων.

2 χαυλιόδοντες µικροί στην 
κάτω γνάθο και κυρτωµένοι 
προς το σώµα του ζώου για να 
αποµακρύνουν µεγάλα κλαδιά.

Ύψος 4,5 µ.

ΓΟΜΦΟΘΗΡΙΑ Γοµφοθήριο 4 χαυλιόδοντες, 2 στην άνω 
γνάθο µεγαλύτεροι και ελαφρά 
κυρτωµένοι προς τα πάνω και 
2 στην κάτω γνάθο αρκετά 
µικρότεροι πεπλατυσµένοι 
συχνά έµοιαζαν µε φτυάρια για 
να σκάβουν ή να ξεκολλάνε την 
τροφή από σκληρές επιφάνειες.

Ύψος: έως 3 µ

Ζούσαν σε βάλτους ή 
κοντά σε λίµνες.

Τρέφονταν κυρίως µε 
υδρόβια φυτά.

25-2 εκατ. χρόνια

Χειλοφόδοντας Μεγάλη προβοσκίδα.

Οι προγονικές µορφές είχαν 
4 χαυλιόδοντες, µε µικρούς 
αυτούς στην κάτω γνάθο. Οι 
πιο εξελιγµένοι είχαν µόνο 2 
µεγάλους στην άνω γνάθο.

Ζούσαν σε ανοικτό περι-
βάλλον µε λίγα δένδρα.

Τρέφονταν µε φύλλα 
δένδρων.

17-5 εκατ. χρόνια

ΤΕΤΡΑΛΟΦΟ-
∆ΟΝΤΙΚΑ 
ΓΟΜΦΟΘΗΡΙΑ

Η διαφορά τους 
από ΓΟΜΦΟ-
ΘΗΡΙΑ: Μεγα-
λύτερα µαση-
τικά δόντια και 
µικρότεροι χαυ-
λιόδοντες στην 
κάτω γνάθο

Τετραλοφόδοντας Μεγάλα και ψηλά δόντια µε 
πολλές σειρές που σχηµάτιζαν 
«λόφους».

Μεγάλοι και ευθείς χαυλιόδο-
ντες στην άνω γνάθο και µικροί 
στην κάτω.

11-7 εκατ. χρόνια

Ανάνκους Μεγάλη προβοσκίδα.

2 µόνο πολύ µεγάλοι και ευθείς 
χαυλιόδοντες στην άνω γνάθο 
που έφταναν τα 4-5 µ.

Ύψος: 3 µ.

Ζούσαν ανοικτές εκτά-
σεις µε δάση.

Τρέφονταν µε φύλλα 
δένδρων και θάµνων 
ίσως και φρούτα.

Καταγωγή από Τετρα-
λοφόδοντες

Εξαφανίστηκαν λόγω 
έλλειψης τροφής, όταν 
εξαιτίας της κλιµατικής 
αλλαγής, το κλίµα 
έγινε ξηρό µε συνέπεια 
τα δάση στα οποία 
ζούσαν να αντικατα-
σταθούν από εκτάσεις 
µε γρασίδι.



ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΒΟΣΚΙ∆ΩΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ 
ΕΖΗΣΑΝ – 
ΜΕ ΤΙ ΤΡΕΦΟΝΤΑΝ

ΗΛΙΚΙΑ – 
ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΑΝ ΓΙΑΤΙ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

ΜΑΣΤΟ∆ΟΝΤΕΣ Ζυγολοφόδοντας Μεγάλη προβοσκίδα.

Μεγάλοι χαυλιόδοντες στην 
άνω γνάθο µε άκρες που κύρ-
τωναν προς τα πάνω.

Ζούσαν σε δάση ή και 
ανοικτές εκτάσεις µε 
δένδρα.

Έτρωγαν φύλλα δέ-
ντρων και ίσως φρούτα.

Εξέλιξη των γοµφοθη-
ρίων.

19-7 εκατ. χρόνια

Μαστόδοντας γένος Mammut Μεγάλη προβοσκίδα.

Μεγάλοι χαυλιόδοντες στην 
άνω γνάθο µε άκρες που 
κύρτωναν προς τα πάνω ή ήταν 
ευθείς.

Ζούσαν σε δάση ή πιο 
ανοικτές εκτάσεις µε 
δένδρα

Έτρωγαν φύλλα δέ-
ντρων και φρούτα.

Απόγονοι των Ζυγολο-
φόδοντων.

5-2 εκατ. χρόνια

ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ Ευρωπαϊκό Μαµούθ 
(Mammuthusmeridionalis)

Μεγάλη προβοσκίδα.

Μεγάλοι χαυλιόδοντες στην 
άνω γνάθο.

Έµοιαζε µε σηµερινό ελέφαντα, 
αλλά πιο µεγάλο.

Ύψος: 4,5 µ

Έζησαν σε ξηρό κλίµα 
σαβάνας.

Τρέφονταν µε σκληρό 
γρασίδι.

5,5 εκατ χρόνια -10 
χιλ. χρόνια

Η εµφάνιση αλλά και 
η εξαφάνιση τους οφεί-
λεται σε αλλαγή του 
κλίµατος.

Εµφανίστηκαν όταν το 
κλίµα γινόταν σταδια-
κά ψυχρότερο και εξα-
φανίστηκαν όταν έγινε 
σταθερά θερµότερο.

Στην εξαφάνιση του 
Μαµούθ των πα-
γετώνων φαίνεται 
να συνέβαλε λόγω 
υπέρ-θήρευσης και ο 
άνθρωπος, ο οποίος 
είχε ήδη εµφανιστεί 
στον πλανήτη.

Μαµούθ της στέπας 
(Mammuthustrogontherii)

Μεγάλη προβοσκίδα.

Μεγάλους σπιράλ χαυλιόδο-
ντες µε µήκος µέχρι 5,2 µ..

Το µεγαλύτερο προβοσκιδωτό 
που έζησε ποτέ.

Ύψος: 5 µ.

Έζησαν σε κρύες άγονες 
στέπες, σε ψυχρό κλίµα.

Τριχωτό Μαµούθ 
(Mammuthusprimigenius)

Μεγάλη προβοσκίδα.

Μεγάλοιισχυρά κυρτωµένοι 
χαυλιόδοντες µήκους µέχρι 5 
µ., ικανοί για να σκάβουν στο 
χιόνι.

Πυκνό, µεγάλου µήκους τρί-
χωµα και κάτω από το δέρµα 
αδένες για να αποθηκεύουν 
λίπος.

Βάρος: 6-8 τόννοι

Παρόµοια σε µέγεθος µε σηµε-
ρινό Ασιατικό ελέφαντα.

Ύψος: 3 µ.

Έζησαν σε παγετώνες 
τούνδρας.

Τρέφονταν µε φυτά που 
έβρισκαν θαµµένα στο 
χιόνι

Ελέφαντας (σηµερινός Ασιατι-
κός και Αφρικάνικος)

Μεγάλη προβοσκίδα
Μεγάλους (Αφρικανικός) ή 
µικρότερους (Ασιατικός) χαυλι-
όδοντες στην άνω γνάθο (δίπλα 
στην προβοσκίδα) και ελαφρά 
κυρτωµένους προς τα πάνω

Ύψος: έως 3,7 µ

Ζουν σε θερµά τροπικά 
µέρη

Τρέφονται µε φύλλα και 
καρπούς δένδρων

3 εκατ - σήµερα
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