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Chordata

Θηλαστικά

Μαρτυρίες του Τριχώματος
Το τρίχωμα εξελίχθηκε στον κοινό πρόγονο όλων των Θηλαστικών και

έχει διατηρηθεί σε διαφορετικό βαθμό σε όλα τα είδη που κατάγονται

από αυτόν τον πρόγονο. Το τρίχωμα αποτελεί, επομένως, διαγνωστικό

χαρακτήρα για τα Θηλαστικά. Εκτός από ορισμένες παθολογικές κατα-

στάσεις, όλα τα Θηλαστικά φέρουν τρίχωμα σε κάποιο στάδιο της ζωής

τους. Από την άλλη, τρίχωμα δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ζωντανό ορ-

γανισμό. Ακόμη και εκείνα τα Θηλαστικά που μοιάζουν άτριχα, όπως οι

φάλαινες, έχουν συνήθως λίγες τρίχες στο σώμα τους. Οι τρίχες των

Θηλαστικών έχουν υποστεί πολλές προσαρμοστικές τροποποιήσεις με

διαφορετικές χρήσεις. Τα Θηλαστικά χρησιμοποιούν το τρίχωμα τους

για απόκρυψη, μετάδοση μηνυμάτων, αδιαβροχοποίηση, ακόμη και

πλευστότητα. Επιπλέον, οι τρίχες μπορεί να χρησιμεύσουν ως ευαίσθη-

τοι απτικοί μύστακες του ρύγχους ή ως σκληρά αγκάθια. Η σημαντικό-

τερη όμως χρήση των τριχών είναι η θερμική μόνωση, που βοηθά στη

διατήρηση της υψηλής σταθερής θερμοκρασίας του σώματος των Θη-

λαστικών σε όλα τα κλίματα και έτσι υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο

δραστηριότητας.

Τα Θηλαστικά είναι από τα πιο δραστήρια ζώα, επιδεικνύοντας ταχύ-

τητα και αντοχή σε όλους τους τύπους υδάτινων, εναέριων και χερσαί-

ων ενδιαιτημάτων. Διατηρούν δε αυτή τη δραστηριότητα σε όλες σχε-

δόν τις περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ψυ-

χρών νυχτών, καυτών ερήμων, παγερών πολικών θαλασσών και παγω-

μένων χειμώνων. Παρόλο που οι τρίχες είναι ίσως το πιο προφανές χα-

ρακτηριστικό των Θηλαστικών, υπάρχουν και άλλες εξελικτικές καινο-

τομίες που υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση τους. Αυτές οι μοναδικές

καινοτομίες περιλαμβάνουν τους μαστικούς αδένες για τη θρέψη των

νεογνών, ένα μεγάλο εγκέφαλο με ένα μοναδικό εξωτερικό περίβλημα,

το νεοφλοιό, το διάφραγμα για τον αποτελεσματικό αερισμό των πνευ-

μόνων, και μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αίσθηση της όσφρησης. Επιπλέ-

ον, τα περισσότερα Θηλαστικά φέρουν ενδομήτριο αγγειοβριθή πλα-

κούντα για τη θρέψη του εμβρύου, εξειδικευμένα δόντια και μυϊκό σύ-

στημα της κάτω γνάθου για την επεξεργασία της τροφής, καθώς και

ανυψωμένη βάδιση για ταχεία και αποτελεσματική μετακίνηση.

Juvenile grizzly bear, Ursus arctos horribilis.



Τ α Θηλαστικά καταλαμβάνουν σχεδόν κάθε ενδιαίτη-
μα στη γη, το οποίο μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή.

Αν και δεν είναι μια μεγάλη ομάδα (περιλαμβάνει περί-
που 5.700 είδη σε σύγκριση με τα περισσότερα από
10.000 είδη Πτηνών, 28.000 είδη Ιχθύων, και 1.100.000
είδη εντόμων), η Ομοταξία των Θηλαστικών (Mammalia,
λατ. mamma = μαστός) είναι από τις πιο βιολογικά δια-
φοροποιημένες ομάδες στο ζωικό Βασίλειο. Τα Θηλαστι-
κά παρουσιάζουν εντυπωσιακή διαφοροποίηση σε μέγε-
θος, σχήμα, μορφή και λειτουργία. Κυμαίνονται σε μέγε-
θος από τη χοιρόρυγχη νυχτερίδα του Κίττι (species), η
οποία ζυγίζει μόλις δύο γραμμάρια, μέχρι τη γαλάζια
φάλαινα (species) με βάρος άνω των 170 τόνων. 

Περισσότερο από όλα τα άλλα είδη ζώων, τα Θηλα-
στικά εξακολουθούν να αποτελούν στόχους των ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων. Έχουμε εξημερώσει πολλά Θη-
λαστικά για τροφή και ρουχισμό, ως υποζύγια αλλά και
ως κατοικίδια. Χρησιμοποιούμε εκατομμύρια Θηλαστικά
κάθε χρόνο στη βιοϊατρική έρευνα. Έχουμε εισαγάγει
ξενικά Θηλαστικά σε νέα περιβάλλοντα, εξαφανίζοντας
ιθαγενείς πληθυσμούς Θηλαστικών από τα ενδιαιτήματά
τους. Το 2018, 682 είδη Θηλαστικών ήταν καταγεγραμ-
μένα ως "κρισίμως κινδυνεύοντα» ή «κινδυνεύοντα» από
τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των
Φυσικών Πόρων (IUCN), συμπεριλαμβανομένων πολλών
νυχτερίδων, κητωδών, αιλουροειδών και πρωτευόντων
Θηλαστικών. Επειδή η ευημερία μας εξακολουθεί να εί-
ναι στενά συνδεδεμένη με εκείνη των άλλων Θηλαστι-
κών, πρέπει να αγωνιστούμε για τη διατήρηση των φυσι-
κών πληθυσμών και του περιβάλλοντος τους.

» Καταγωγή και Εξέλιξη των Θηλαστικών 
Η εξελικτική καταγωγή των Θηλαστικών από τους πρώ-
τους αμνιωτούς προγόνους τους είναι ίσως η πιο πλή-
ρως τεκμηριωμένη εξελικτική μετάβαση στην ιστορία
των Σπονδυλοζώων. Από το αρχείο των απολιθωμάτων,
μπορούμε να ανιχνεύσουμε την, πάνω από 150 εκατομ-
μύρια χρόνια, εξέλιξη των ενδόθερμων τριχωτών Θηλα-
στικών από τους μικρούς εξώθερμους, άτριχους προγό-
νους τους. Τα Θηλαστικά και οι εξαφανισμένοι συγγε-
νείς τους, διαθέτουν ένα ζεύγος ανοιγμάτων στην κρο-
ταφική περιοχή του κρανίου, τα οποία σχετίζονται με την
πρόσφυση των μυών της γνάθου. Αυτή η μορφολογία τα
χαρακτηρίζει ως συναψιδωτά, τη μια από τις τρεις με-
γάλες ομάδες αμνιωτών που διαφοροποιήθηκαν κατά
τον ύστερο Παλαιοζωικό αιώνα (βλ. Εικόνα 18.2). 

Τα πρώτα συναψιδωτά περιλάμβαναν πολλούς δια-
φορετικούς φυτοφάγους και σαρκοφάγους αντιπροσώ-
πους, οι οποίοι συνολικά αναφέρονται ως Πελυκόσαυ-
ροι (Εικόνες 20.1 και 20.2). Οι Πελυκόσαυροι μοιάζουν
εξωτερικά με σαύρες, αλλά αυτή η ομοιότητα είναι πα-
ραπλανητική. Οι Πελυκόσαυροι δεν έχουν στενή συγγέ-
νεια με τις σαύρες, οι οποίες είναι διαψιδωτά, αλλά ούτε
είναι και μονοφυλετική ομάδα. Από μια ομάδα πρώιμων
σαρκοφάγων Πελυκόσαυρων προήλθαν τα θηραψιδωτά
(Εικόνα 20.2), η μόνη ομάδα συναψιδωτών που θα κατα-

φέρει να επιβιώσει μετά τον Παλαιοζωικό αιώνα. Τα θη-
ραψιδωτά ανέπτυξαν μια αποτελεσματική ανυψωμένη
βάδιση με κάθετα μέλη τοποθετημένα κάτω από το σώ-
μα, αντί των πλευρικά τοποθετημένων μελών των σαυ-
ρών και πρώιμων Πελυκόσαυρων. Με την απομάκρυνση
του σώματος του ζώου από το έδαφος, η σταθερότητα
μειώθηκε, οπότε η παρεγκεφαλίδα, το κέντρο του μυϊ-
κού συντονισμού του εγκεφάλου, ανέλαβε έναν αυξημέ-
νο ρόλο. Παράλληλα, αλλαγές στη μορφολογία του κρα-
νίου και των προσαγωγών μυών της κάτω γνάθου αύξη-
σαν τη διατροφική αποτελεσματικότητα. Έτσι, τα θηρα-
ψιδωτά διαφοροποιήθηκαν σε πολλές φυτοφάγες και
σαρκοφάγες μορφές, ωστόσο, οι περισσότερες πρώιμες
μορφές εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης
εξαφάνισης στο τέλος της Περμίου περιόδου. Παλαιότε-
ρα, τόσο οι Πελυκόσαυροι όσο και τα Θηραψιδωτά ανα-
φέρονταν ως «θηλαστικόμορφα Ερπετά», αλλά η χρήση
αυτού του όρου είναι μάλλον αδόκιμη, επειδή δεν απο-
τελούν μέρος του κλάδου των Ερπετών.

Μια ομάδα Θηραψιδωτών που επιβίωσε στο Μεσοζωι-
κό αιώνα ήταν οι Κυνόδοντοι. Οι Κυνόδοντοι διέθεταν
ορισμένα χαρακτηριστικά που υποστήριζαν έναν υψηλό
μεταβολικό ρυθμό: ισχυρό και εξειδικευμένο μυϊκό σύ-
στημα της κάτω γνάθου που επέτρεπε ισχυρότερο δάγ-
κωμα, ετεροδοντία που επέτρεπε την καλύτερη επεξερ-
γασία της τροφής και την εκμετάλλευση μεγαλύτερης
ποικιλίας τροφικών πόρων, ηθμοειδή οστά κόγχης στη
ρινική κοιλότητα που βοηθούσε στη διατήρηση της θερ-
μότητας του σώματος (Εικόνα 20.3), και μια δευτερογενή
υπερώα (Εικόνα 20.3) που επέτρεπε στο ζώο να αναπνέει,
κρατώντας ταυτόχρονα το θήραμα στο στόμα του ή μα-
σώντας την τροφή. Η δευτερογενής υπερώα θα αποδειχ-
θεί σημαντική στην εξέλιξη των Θηλαστικών, επιτρέπον-
τας στα νεογνά να αναπνέουν ενώ θηλάζουν. Η απώλεια
οσφυϊκών πλευρών στους Κυνόδοντους σχετίζεται με την
εξέλιξη του διαφράγματος καθώς και με την μεγαλύτερη
νωτοκοιλιακή ευελιξία της σπονδυλικής στήλης.

Τα πρώτα Θηλαστικάτης της ύστερης Τριαδικής πε-
ριόδου ήταν μικρά, σε μέγεθος ποντικού ή μυγαλής, με
διευρυμένα κρανία, αναμορφωμένες γνάθους, και ένα
νέο είδος οδοντοφυΐας, που ονομάζεται διφυοδοντία,
κατά την οποία τα δόντια αντικαθίστανται μόνο μία φορά
(νεογιλά και μόνιμα δόντια). Αυτή η δομή έρχεται σε αν-
τίθεση με το προγονικό πρότυπο της δια βίου και συνε-
χούς αντικατάστασης δοντιών των αμνιωτών (πολυφυο-
δοντία). Επιπλέον, δύο οστάρια, το αρθρικό και το τε-
τράγωνο, που προηγουμένως συνέβαλαν στην γναθική
άρθρωση, συρρικνώθηκαν και μετατοπίστηκαν στο μέσο
αυτί, και έγιναν η σφύρα και ο άκμονας, αντίστοιχα.
Έτσι, μια νέα γναθική άρθρωση διαμορφώθηκε μεταξύ
του οδοντικού και του λεπιδοειδούς (κροταφικού)
οστού. Αυτή η άρθρωση οδοντικού-λεπιδοειδούς είναι
το διαγνωστικό χαρακτηριστικό των Θηλαστικών στο αρ-
χείο των απολιθωμάτων.

Τα πρώτα Θηλαστικά ήταν σχεδόν σίγουρα ενδόθερ-
μα, αν και η θερμοκρασία του σώματος τους θα ήταν
μάλλον χαμηλότερη από αυτήν των σύγχρονων πλα-
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κουντοφόρων Θηλαστικών. Το τρίχωμα ήταν απαραίτητο
για τη μόνωση, και η παρουσία τριχών υποδεικνύει ότι
σμηγματογόνοι και ιδρωτοποιοί αδένες πρέπει επίσης
να είχαν ήδη εξελιχθεί ώστε να ρυθμίζουν το τρίχωμα

και να διευκολύνουν την θερμορύθμιση. Το αρχείο των
απολιθωμάτων παραμένει σιωπηλό σχετικά με την εμφά-
νιση των μαστικών αδένων, αλλά θα πρέπει να είχαν ήδη
εξελιχθεί πριν από το τέλος της Τριαδικής περιόδου. 
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ΕΙΚOΝΑ 20.1 Εξέλιξη των κυριότερων ομάδων συναψιδωτών. Η εξελικτική γραμμή των συναψιδωτών, που χαρακτηρίζεται από πλευρικά κροταφικά
ανοίγματα στο κρανίο, ξεκίνησε με τους Πελυκόσαυρους, πρώιμα αμνιωτά της Περμίου περιόδου. Οι Πελυκόσαυροι διαφοροποιήθηκαν σε μεγάλο
βαθμό και παρουσίασαν αλλαγές στις γνάθους, στα δόντια, και στη μορφή του σώματος που προανήγγειλαν διάφορα χαρακτηριστικά των Θηλαστι-
κών. Αυτές οι τάσεις συνεχίστηκαν στους απογόνους τους, τα Θηραψιδωτά και ειδικότερα στους Κυνόδοντους. Μια εξελικτική γραμμή των Κυνο-
δόντων έδωσε, κατά την Τριαδική περίοδο, τα πρώιμα Θηλαστικά. Τα απολιθώματα δείχνουν ότι και οι τρεις ομάδες αρτίγονων Θηλαστικών - μονο-
τρήματα, μαρσιποφόρα, και πλακουντοφόρα - προέρχονται από την ίδια εξελικτική γραμμή των Κυνοδόντων. Η μεγάλη διαφοροποίηση των σύγχρο-
νων Τάξεων των πλακουντοφόρων Θηλαστικών έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της Κρητιδικής και Παλαιογενούς (Τριτογενούς) περιόδων.



Παραδόξως, τα πρώιμα Θηλαστικά της ύστερης
Τριαδικής περιόδου, ενώ είχαν αναπτύξει σχεδόν όλα τα
χαρακτηριστικά των σύγχρονων Θηλαστικών, έπρεπε να
περιμένουν για άλλα 150 εκατομμύρια χρόνια πριν επι-
τύχουν τη μεγάλη ποικιλομορφία τους. Όταν οι δεινό-
σαυροι διαφοροποιήθηκαν και έγιναν άφθονοι, όλες οι
ομάδες συναψιδωτών που δεν σχετίζονταν με τα Θηλα-
στικά εξαφανίστηκαν. Τα Θηλαστικά επιβίωσαν κυρίως
ως μυγαλόμορφα, πιθανώς νυκτόβια, πλάσματα. Στη συ-
νέχεια, κατά την Κρητιδική περίοδο, αλλά κυρίως κατά
την περίοδο του Ηωκαίνου, που ξεκίνησε πριν περίπου
58 εκατομμύρια χρόνια, τα σύγχρονα Θηλαστικά άρχι-
σαν να διαφοροποιούνται ταχύτατα. Η μεγάλη διαφορο-
ποίηση των Θηλαστικών κατά τον Καινοζωικό αιώνα
οφείλεται εν μέρει στην εκκένωση μεγάλου αριθμού εν-
διαιτημάτων μετά την εξαφάνιση πολλών ομάδων αμνιω-
τών στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου. Η διαφοροποί-
ηση των Θηλαστικών σχεδόν σίγουρα προωθήθηκε από
το γεγονός ότι τα Θηλαστικά ήταν ευκίνητα, ενδόθερμα,
ευφυή, ευπροσάρμοστα και ζωοτόκα, με νεογνά που
προστατεύονταν και τρέφονταν από τη δική τους προ-

μήθεια γάλακτος, απαλλαγμένα από τα πιο ευάλωτα αυ-
γά σε φωλιές.

Η Ομοταξία των Θηλαστικών περιλαμβάνει 29 Τά-
ξεις: μια Τάξη που περιλαμβάνει τα μονοτρήματα (Πρω-
τοθήρια), επτά Τάξεις μαρσιποφόρων (Μεταθήρια) και
21 Τάξεις πλακουντοφόρων (Ευθήρια). Η ταξινόμηση κά-
ποιων επιλεγμένων Τάξεων παρουσιάζεται στις σελίδες
443-445. 

» Δομικές και Λειτουργικές Προσαρμογές 
των Θηλαστικών

Εξωτερικό Περίβλημα και Παράγωγα
Το δέρμα των Θηλαστικών, και ειδικότερα οι τροποποι-
ήσεις του, διακρίνουν τα Θηλαστικά ως ομάδα. Σε γενι-
κές γραμμές, το δέρμα είναι παχύτερο στα Θηλαστικά
σε σχέση με τα άλλα Σπονδυλόζωα, αν και, όπως και σε
όλα τα Σπονδυλόζωα, αποτελείται από την επιδερμίδα
και τη δερμίδα (Εικόνα 20.4). Η επιδερμίδα είναι λεπτό-
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Θηρία
Θηλαστικά

Κυνόδοντοι
Θηραψιδωτά

Συναψιδωτά

Διάφορες ομάδες 
πελυκόσαυρων 

(Πέρμιος)

Πλευρικό 
κρανιακό 
άνοιγμα

Dimetrodon
(πρώιμη Πέρμιος)

Titanophoneus
 (μέση Πέρμιος)

Cynognathus
(πρώιμη
Τριαδική)

Οφθαλ-
μική 
κόγχη

Πλευρικό κρανιακό άνοιγμα τοποθετημένο 
κοιλιακά μεταξύ της κρανιακής οροφής και των 
παρειώνv

Ευμεγέθεις κυνόδοντες, ισχυρή και 
καμπύλη υπερώα 

Αύξηση των γναθικών μυών, ανυψωμένος διασκελισμός, αύξηση 
της παρεγκεφαλίδας 

Ευμεγέθες οδοντικό οστό, συρρικνωμένα μεταοδοντι-
κά οστά, παρειακά δόντια καλά αναπτυγμένα, πλήρης 
δευτερογενής υπερώα, ηθμοειδή οστά, απουσία 
οσφυϊκών πλευρών

Τρίχωμα, μαστικοί και επιδερμικοί 
αδένες, διφυοδοντία, ακριβές 
κλείσιμο των δοντιών, γναθική 
άρθρωση οδοντικού-λεπιδοειδούς, 
τρία οστάρια στο αυτί

Μεταβολές στην 
κρανιακή κάψα, κάθετη 
τυμπανική μεμβράνη

Ειδικευμένοι 
σαρκοφάγοι 

πελυκόσαυροι 
(Πέρμιος)

Διάφορες ομάδες 
θηραψιδωτών 
(μέση Πέρμιος 
έως Τριαδική)

Διάφορες ομάδες 
Κυνοδόντων 

(Τριαδική έως μέση 
Ιουρασσική)

Μονοτρήματα 
(ωοτόκα 

Θηλαστικά)

Μεταθήρια 
(μαρσιποφόρα 

Θηλαστικά)

Ευθήρια 
(πλακουντοφό-
ρα Θηλαστικά)

ΕΙΚOΝΑ 20.2 Συνοπτικό κλαδόγραμμα των συναψιδωτών με έμφαση στην εξέλιξη των σημαντικότερων χαρακτηριστικών των Θηλαστικών. Τα
κρανία δείχνουν τη σταδιακή αύξηση του οδοντικού οστού έναντι των υπόλοιπων οστών της κάτω γνάθου και την αυξημένη ετεροδοντία. 



τερη, και είναι καλά προστατευμένη από τρίχες, αλλά σε
περιοχές με έντονη και συχνή επαφή και χρήση, όπως οι
παλάμες ή τα πέλματα, τα εξωτερικά στρώματά της
έχουν παχύνει με κερατίνη, μια ινώδη πρωτεΐνη η οποία
αποτελεί και το βασικό συστατικό των νυχιών, των
οπλών και των τριχών.

Τρίχωμα
Το τρίχωμα αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
Θηλαστικών, παρόλο που οι άνθρωποι δεν είναι πολύ
τριχωτοί, ενώ στις φάλαινες το τρίχωμα έχει μειωθεί σε
μόλις λίγες αισθητήριες τρίχες στο ρύγχος. Μια τρίχα
μεγαλώνει από ένα τριχοθυλάκιο που, αν και επιδερμικό
στην καταγωγή του, είναι βυθισμένο μέσα στη δερμίδα
του δέρματος (Εικόνα 20.4). Μια τρίχα μεγαλώνει συνε-
χώς με γρήγορο πολλαπλασιασμό των κυττάρων του θυ-
λακίου. Καθώς το στέλεχος της τρίχας ωθείται προς τα
πάνω, τα νέα κύτταρα απομακρύνονται από την πηγή
διατροφής τους και πεθαίνουν, γεμίζοντας με κερατίνη. 

Τα Θηλαστικά έχουν χαρακτηριστικά δύο τύπους τρι-
χών που σχηματίζουν το τρίχωμα τους (γνωστό και ως
γούνα): (1) πυκνό και μαλακό υποτρίχωμα (χνούδι) για
τη μόνωση και (2) παχιές και μακρύτερες αδρές τρίχες
για προστασία από φθορά και χρωματισμό. Το υποτρί-
χωμα παγιδεύει ένα στρώμα μονωτικού αέρα. Στα υδρό-
βια Θηλαστικά, όπως οι φώκιες, οι βίδρες, και οι κάστο-
ρες, το υποτρίχωμα είναι τόσο πυκνό, που είναι σχεδόν
αδύνατο να βραχεί. Στο νερό, οι αδρές τρίχες βρέχονται
και κολλούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα προστα-
τευτικό στρώμα πάνω από το υποτρίχωμα (Εικόνα 20.5).

Μερικά Θηλαστικά, όπως οι αλεπούδες και οι φώ-
κιες, αποβάλλουν το τρίχωμά τους κάθε καλοκαίρι. Τα
περισσότερα Θηλαστικά έχουν δύο ετήσιες περιόδους

έκδυσης, μία την άνοιξη και μία το φθινόπωρο. Το θερι-
νό τρίχωμα είναι πάντα πολύ λεπτότερο από το χειμερι-
νό και σε ορισμένα Θηλαστικά μπορεί να έχει και διαφο-
ρετικό χρώμα. Αρκετά ικτιδοειδή Σαρκοφάγα του βορεί-
ου ημισφαιρίου, όπως οι νυφίτσες, φέρουν άσπρο τρί-
χωμα το χειμώνα και καστανό το καλοκαίρι. Παλαιότερα,
πιστευόταν ότι το λευκό εσωτερικό τρίχωμα των αρκτι-
κών ζώων διατηρούσε τη θερμότητα του σώματος, μει-
ώνοντας την απώλεια λόγω ακτινοβολίας - στην πραγμα-
τικότητα, τόσο το σκοτεινό όσο και το λευκό τρίχωμα
ακτινοβολούν τη θερμότητα εξίσου καλά. Το λευκό χει-
μερινό τρίχωμα των ζώων της Αρκτικής απλώς παρέχει
κάλυψη σε ένα χιονισμένο τοπίο. Ο χιονοπόδαρος λαγός
της Βόρειας Αμερικής (Lepus americanus) παρουσιάζει
τρεις ετήσιες εκδύσεις: το λευκό χειμερινό τρίχωμα αν-
τικαθίσταται από ένα καστανόγκριζο τρίχωμα το καλο-
καίρι, και αυτό αντικαθίσταται από ένα πιο γκριζωπό τρί-
χωμα το φθινόπωρο, το οποίο σύντομα αποβάλλεται για
να αποκαλύψει το λευκό χειμερινό τρίχωμα από κάτω
(Εικόνα 20.6). 

Τα περισσότερα Θηλαστικά φέρουν μουντά χρώματα
που αποκρύπτουν την παρουσία τους. Συχνά, πολλά Θη-
λαστικά, διαθέτουν κηλιδωτούς (τύπου «αλατοπίπερου»)
χρωματισμούς ή διακεκομμένα πρότυπα που βοηθούν

Kεφάλαιο 20 ⏐ Θηλαστικά 5

ΕγκέφαλοςΚρανίο

Μαλακή
υπερώα

Επιγλωττίδα

Άξονας
(2ος αυχε-
νικός σπόν-
δυλος)

Άνοιγμα
στην ευστα-
χιανή σάλ-
πιγγα

Σκληρή
(δευτερογενής)

υπερώα

Ηθμοειδή
οστά

Εξωτερικός
ρώθωνας

Γνάθος

Γλώσσα

Υοειδές οστό

Υπογνάθιος αδένας Θυρεοειδής χόνδρος

Νευρική
χορδή
Οισοφάγος

Τραχεία

Πτερύγιο

ΕΙΚOΝΑ 20.3 Οβελιαία τομή της κεφαλής ενός κουνελιού. Η δευτε-
ρογενής υπερώα, η οποία αποτελείται από οστέινη (σκληρή) και μη-
οστέινη (μαλακή) περιοχή, διαχωρίζει τις εισόδους του αέρα (ραχι-
αία) και της τροφής (κοιλιακά).

Σμηγματογόνος αδένας

Τρίχα

Επιδερμίδα

∆ερμίδα

Υποδερμίδα
(υποδόριο
στρώμα)

Ιδρωτοποιός
αδένας

Τριχοθυλάκιο

Νευρικές απολήξεις
Ορθωτήρας
μυς τρίχας

ΕΙΚOΝΑ 20.4 Δομή του ανθρώπινου δέρματος (επιδερμίδα και δερ-
μίδα) και της υποδερμίδας, όπου φαίνονται οι τρίχες και οι αδένες. 

Μια τρίχα είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό νήμα κε-
ρατίνης. Αποτελείται από τρία στρώματα: τον μυελό στο
κέντρο της τρίχας, το φλοιό με κόκκους χρωστικής γύρω
από το μυελό, και το εξωτερικό στρώμα (περιτρίχιο) που
αποτελείται από αλληλεπικαλυπτόμενες φολίδες. Οι τρίχες
από διαφορετικά Θηλαστικά παρουσιάζουν σημαντική
διαφοροποίηση στη δομή. Κάποιες τρίχες μπορεί να μην
διαθέτουν φλοιό, όπως οι εύθραυστες τρίχες των ελαφιών,
ή μπορεί να λείπει ο μυελός, όπως στις κοίλες, γεμάτες αέ-
ρα, τρίχες του αδηφάγου (Gulo gulo). Οι τρίχες των κουνε-
λιών και κάποιων άλλων Θηλαστικών φέρουν εγκολπώσεις
ώστε να αγκιστρώνονται όταν πιεστούν μεταξύ τους. Τέ-
λος, σγουρές τρίχες, όπως αυτές των προβάτων, αναπτύσ-
σονται από καμπύλα θυλάκια. n



στην απόκρυψη του μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Παρα-
δείγματα αποτελούν οι κηλίδες των λεοπαρδάλεων και
των νεαρών ελαφιών καθώς και οι ρίγες των τίγρεων.
Από την άλλη, πολλά κουνάβια υποδηλώνουν την παρου-
σία τους με εμφανείς προειδοποιητικούς χρωματισμούς. 

Οι τρίχες των Θηλαστικών έχουν τροποποιηθεί για
να εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Οι τρίχες των
γουρουνιών, τα αγκάθια των σκαντζόχοιρων και άλλων
συγγενικών ειδών, και οι απτικοί μύστακες στο ρύγχος
των περισσότερων Θηλαστικών αποτελούν τέτοια παρα-
δείγματα. Οι απτικοί μύστακες, που αποκαλούνται «μου-
στάκια», είναι πραγματικές αισθητήριες τρίχες που εξυ-
πηρετούν την αίσθηση της αφής σε πολλά Θηλαστικά. Η
παραμικρή κίνηση ενός τέτοιου μουστακιού δημιουργεί
ερεθίσματα σε αισθητήριες νευρικές απολήξεις τα
οποία αποστέλλονται σε ειδικές αισθητήριες περιοχές
του εγκεφάλου. Οι απτικοί μύστακες είναι ιδιαίτερα με-
γάλοι σε νυκτόβια και ορυκτικά Θηλαστικά. 

Οι σκαντζόχοιροι, οι ακανθόχοιροι, οι έχιδνες και λί-
γα άλλα Θηλαστικά έχουν αναπτύξει μια αποτελεσματι-
κή και επικίνδυνη ακανθώδη πανοπλία. Όταν στριμωχτεί,
ο κοινός σκαντζόχοιρος της Βόρειας Αμερικής (Erethi-
zon dorsatum), γυρίζει την πλάτη του προς τον επιτιθέ-
μενο και τον χτυπά με την αγκαθωτή ουρά του. Τα αγκά-
θια που έρχονται σε επαφή με το δέρμα, σπάνε στις βά-
σεις τους, και με τη βοήθεια οπίσθιων αιχμηρών άγκι-
στρων, εισχωρούν βαθιά μέσα στους ιστούς. Οι σκύλοι
είναι συχνά θύματα αυτής της τακτικής (Εικόνα 20.7),
αλλά τα κουνάβια, οι αδηφάγοι, και οι λύγκες είναι ικα-
νοί να αναποδογυρίσουν τον σκαντζόχοιρο για να εκθέ-
σει την ευάλωτη κοιλιά του.

Γνήσια Κέρατα και Διακλαδισμένα Κέρατα
Στα Θηλαστικά συναντώνται αρκετά είδη κεράτων ή κε-
ρατοειδών δομών. Τα γνήσια κέρατα της Οικογένειας
Bovidae (αντιλόπες, πρόβατα και βοοειδή) είναι κοίλες

θήκες κερατινοποιημένης επιδερμίδας που περιβάλλουν
έναν οστέινο πυρήνα που προβάλλει από το κρανίο. Τα
γνήσια κέρατα δεν πέφτουν, δεν φέρουν διακλαδώσεις
(αν και μπορεί να είναι πολύ κυρτά), αυξάνονται συνε-
χώς και εμφανίζονται και στα δύο φύλα.

Από την άλλη, τα κέρατα της Οικογένειας Cervidae
(ελάφια) είναι διακλαδισμένα και αποτελούνται από συμ-
παγή οστό όταν ωριμάσουν. Κατά τη διάρκεια της ετή-
σιας εαρινής αύξησης τους, τα κέρατα αναπτύσσονται
κάτω από ένα μαλακό αγγειοβριθές κάλυμμα από δέρμα
που ονομάζεται βελούδο (Εικόνα 20.8). Όταν, η ανάπτυ-
ξη των κεράτων ολοκληρωθεί, λίγο πριν τη φθινοπωρινή
αναπαραγωγική περίοδο, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλ-
λονται και το αρσενικό ελάφι αφαιρεί το βελούδο τρί-
βοντας τα κέρατα του στα δέντρα. Τα κέρατα αυτά απο-
βάλλονται μετά την αναπαραγωγική περίοδο. Λίγους μή-
νες αργότερα, εμφανίζονται νέα βλαστήματα, τα οποία
θα σχηματίσουν τα νέα κέρατα. Για αρκετά χρόνια, το
νέο ζευγάρι κέρατων είναι μεγαλύτερο και πιο περίτεχνο
από το προηγούμενο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των
κέρατων επιβαρύνει τον μεταβολισμό των ανόργανων
στοιχείων του ζώου, επειδή κατά τη διάρκεια της αυξητι-
κής περιόδου ένα ενήλικο ελάφι ή μια μεγάλη άλκη θα
πρέπει να συγκεντρώσουν περίπου 25 κιλά αλάτων
ασβεστίου από τη φυτική διατροφή τους.

Τα κέρατα της αμερικάνικης αντιλόπης (Οικογένεια
Antilocapridae) είναι παρόμοια με τα γνήσια κέρατα των
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ΕΙΚOΝΑ 20.5 Αμερικάνικος κάστορας (Castor canadensis) που ρο-
κανίζει φλοιό κλαδιού. Αυτό το δεύτερο μεγαλύτερο Τρωκτικό (ο
υδρόχοιρος της Νότιας Αμερικής είναι το μεγαλύτερο) διαθέτει ένα
βαρύ αδιάβροχο τρίχωμα που αποτελείται από μακριές, σκληρές
αδρές τρίχες οι οποίες επικαλύπτουν το παχύ, μεταξένιο υποτρίχω-
μα, τόσο πολύτιμο στο εμπόριο γουνών. Τάξη Τρωκτικά (Rodentia),
Οικογένεια Castoridae.

ΕΙΚOΝΑ 20.6 Χιονοπόδαρος λαγός (Lepus americanus) με Α, κα-
στανό θερινό τρίχωμα και Β, λευκό χειμερινό τρίχωμα. Το χειμώνα,
επιπλέον τρίχωμα φύεται στα πίσω άκρα αυξάνοντας την επιφάνεια
στήριξης του ζώου στο χιόνι. Οι χιονοπόδαροι λαγοί είναι κοινοί κά-
τοικοι της τάιγκα και αποτελούν σημαντική λεία για τους λύγκες, τις
αλεπούδες και άλλα σαρκοφάγα. Τάξη Λαγόμορφα (Lagomorpha), Οι-
κογένεια Leporidae



βοοειδών, αλλά το κερατινοποιημένο τμήμα τους δια-
κλαδίζεται και αποβάλλεται ετησίως. Τα κέρατα της κα-
μηλοπάρδαλης είναι παρόμοια με τα διακλαδισμένα κέ-
ρατα, αλλά διατηρούν το δερμάτινο κάλυμμά τους και
δεν αποβάλλονται. Τα κέρατα του ρινόκερου αποτελούν-
ται από κολλημένα μεταξύ τους κερατινοποιημένα τριχο-
ειδή νημάτια που αναπτύσσονται από επιδερμικά θυλά-
κια, και δεν είναι προσκολλημένα στο κρανίο.

Αδένες
Από όλα τα Σπονδυλόζωα, τα Θηλαστικά διαθέτουν την
μεγαλύτερη ποικιλία επιδερμικών αδένων. Οι περισσότε-
ροι εμπίπτουν σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες: ιδρω-
τοποιοί, οσμογόνοι, σμηγματογόνοι και μαστικοί. Όλοι
είναι παράγωγα της επιδερμίδας.

Οι ιδρωτοποιοί αδένες είναι σωληνοειδές, ιδιαίτερα
περιελιγμένοι αδένες που βρίσκονται στο μεγαλύτερο
μέρος της επιφάνειας του σώματος στα περισσότερα

Θηλαστικά (Εικόνα 20.4). Απουσιάζουν από τα άλλα
Σπονδυλόζωα. Υπάρχουν δύο είδη ιδρωτοποιών αδένων:
μεροκρινείς και αποκρινείς. Οι μεροκρινείς αδένες εκ-
κρίνουν ένα υδαρές υγρό που, όταν εξατμίζεται στην
επιφάνεια του δέρματος, απάγει τη θερμότητα από το
δέρμα και το δροσίζει. Οι μεροκρινείς αδένες βρίσκονται
στις άτριχες περιοχές, ειδικότερα στα πέλματα των πο-
διών στα περισσότερα Θηλαστικά, αν και στα άλογα και
στα περισσότερα πρωτεύοντα Θηλαστικά είναι διάσπαρ-
τοι σε όλο το σώμα. Οι αποκρινείς αδένες είναι μεγαλύ-
τεροι από τους μεροκρινείς και φέρουν μακρύτερους
και πιο περιελιγμένους αγωγούς. Η εκκριτική τους σπεί-
ρα βρίσκεται στη δερμίδα και εκτείνεται βαθιά μέσα στο
χόριο. Ανοίγουν πάντα σε ένα τριχοθυλάκιο ή εκεί όπου
κάποτε υπήρχε τρίχα. Οι αποκρινείς αδένες αναπτύσ-
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ΕΙΚOΝΑ 20.7 Οι σκύλοι είναι συχνά θύματα των εντυπωσιακών αγ-
καθιών των ακανθόχοιρων. Αν δεν αφαιρεθούν (συνήθως από κτηνία-
τρο), τα αγκάθια θα συνεχίσουν να εισχωρούν βαθύτερα στη σάρκα,
προκαλώντας μεγάλες ενοχλήσεις, και μερικές φορές ακόμη και το
θάνατο.

Το εμπόριο προϊόντων που προέρχονται από ρινόκερο, ει-
δικά τα κέρατα, έχουν φέρει τους ασιατικούς και αφρικανι-
κούς ρινόκερους στο χείλος της εξαφάνισης. Το κέρατο
του ρινόκερου χρησιμοποιείται στην Κίνα ως αντιπυρετι-
κό, καθώς και για τη θεραπεία νοσημάτων της καρδιάς,
του ήπατος και του δέρματος, ενώ στη βόρεια Ινδία ως
αφροδισιακό. Αυτού του είδους οι θεραπευτικές ιδιότητες
στερούνται παντελώς φαρμακολογικής βάσης. Μέχρι πρό-
σφατα, η κύρια χρήση των κεράτων ρινόκερου ήταν η κα-
τασκευή των λαβών των τελετουργικών μαχαιριών jambi-
ya στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ 1970 και 1997, μόνο στη
βόρεια Υεμένη εισήχθησαν 22.350 κέρατα από ρινόκε-
ρους. Χάρη σε προσπάθειες επιμόρφωσης, η χρήση των
κέρατων ρινόκερου στην Υεμένη έχει σχεδόν σταματήσει.
Όμως ο προορισμός των περισσότερων παράνομων κέρα-
των ρινόκερου είναι πλέον η Κίνα και το Βιετνάμ. Η διε-
θνής απαγόρευση της διακίνησης κεράτων ρινόκερου έχει
μειώσει, αλλά δεν έχει εξαλείψει, το παράνομο εμπόριο,
και οι πληθυσμοί του ρινόκερου εξακολουθούν να απει-
λούνται. n

1. Σαρκώδη εξωτερικά αυτιά (πτερύγιο) – ενδοθερμία
2. Σώμα που καλύπτεται, ως επί το πλείστον, με τρίχωμα, αλλά

περιορισμένη κάλυψη σε κάποια είδη – παρουσία ιδρωτοποι-
ών, οσμογόνων και σμηγματογόνων αδένων – παχύ στρώμα λί-
πους κάτω από το δέρμα

3. Κρανίο με δύο ινιακούς κονδύλους - κάτω γνάθος με ενιαίο
ευμέγεθες οδοντικό οστό - κροταφογναθική άρθρωση μεταξύ
λεπιδοειδούς και οδοντικού οστού – επτά αυχενικοί σπόνδυλοι
(με εξαίρεση ορισμένα νωδά και αλικόρες) – συνοστεομένα
οστά της πυελικής ζώνης

4. Στόμα με διφυόδοντα και ετερόδοντα (στα περισσότερα είδη)
δόντια

5. Εγκέφαλος πολύ ανεπτυγμένος, ιδιαίτερα ο εγκεφαλικός φλοι-
ός (το επιφανειακό στρώμα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων) –
12 ζεύγη κρανιακών νεύρων

6. Όσφρηση ιδιαίτερα αναπτυγμένη – τρία οστάρια στο μέσο αυτί
(σφύρα, άκμονας, αναβολέας)

7. Διακριτά φύλα – εσωτερική γονιμοποίηση – πέος ως αναπαρα-
γωγικό όργανο – όρχεις συνήθως μέσα σε όσχεο – το φύλο
καθορίζεται από τα χρωμοσώματα (το αρσενικό είναι ετερογα-
μετικό)

8. Εμβρυϊκές μεμβράνες με άμνιο, χόριο και αλλαντοΐδα – τα πε-
ρισσότερα είναι ζωοτόκα με τα έμβρυα να αναπτύσσονται μέσα
σε μια μήτρα με την παρουσία πλακούντα, εκτός των μονοτρη-
μάτων, που είναι ωοτόκα – τα νεογνά τρέφονται με γάλα από
μαστικούς αδένες

9. Απεκκριτικό σύστημα με μετάνεφρους και ουρητήρες, που συ-
νήθως καταλήγουν σε μια κύστη – η ουρία αποτελεί το κύριο
αζωτούχο απόβλητο

10. Πνεύμονες με μεγάλη λειτουργική επιφάνεια από κυψελίδες
και αεριζόμενοι με αναρρόφηση – παρουσία λάρυγγα – δευτε-
ρογενής υπερώα διαχωρίζει τις διόδους του αέρα και της τρο-
φής (Εικόνα 20.3) – μυώδες διάφραγμα που αερίζει τους
πνεύμονες – περιελιγμένα ηθμοειδή οστά κογχών στη ρινική
κοιλότητα που θερμαίνουν και υγραίνουν τον εισπνεόμενο αέ-
ρα

11. Καρδιά με δύο κόλπους και δύο κοιλίες – ξεχωριστή πνευμονι-
κή και συστηματική κυκλοφορία – μόνιμο αριστερό αορτικό τό-
ξο – απύρηνα, αμφίκοιλα ερυθρά αιμοσφαίρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
των Θηλαστ ικών




