
Εθνικόν και Καποδιστριακ6ν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών 

ΙΔΡΥθΕΝ ΤΟ 1837 

-ΤI"'H~'A Β'ΟΛΟΓ'ΑΣ 
ΠΑΝΕΠ'ΣΤΗΜ'ΟΠΟΛΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Κσβπμφιν6: Λιιιιφορεlο 250 
(Eυayyεilιoμ. Πανεπιστημιούπολπ cπ60π Μουσεlσ) 

σπ6 _ Σταβμ6 "Εucιyyελιομ6s" 

ΛιrιIφoριlo 608 (Γσλ6τoι-Naφaιoφιlo lιιινP6φoυ). 
500 μfφσ πφlπου σπ6 τα Τfρμσ (Nαφaιoφιlo 
lιιινP6φoυ) IVI6s uιs Πaνεπισσιμιούπολπs 

Σ6ββaτo- Κυρισκfs Aρylεs: 
ΣτIs πρoaνaφφ6μινσ πμΙρα π λιιτουΡγlσ Υ'νιτσι 
πφιστoσισιιιi ΚΩι υπ6ρχουν σxnικά σναιιoιν1lMJιι5. 

Η πρ6σ\looπ ΥΙνιιοι μι το Λwφoρι'o 608 
(roIδτoo-NacpOtOφIlo lιιινP6φoυ). 500 μfφo πφΙπου 

οπ6 το Τfρμo (Naφaτoφιlo lιιινP6φoυ) 

IVI6s uιs Πaνεπιοτπμιούπολπs 

Η πρ6σΡσοπ μι ΙΧ ΥΙνιτσι απ6 uιν Κ&νφιιcιl ΕΙ006ο 
uιs Πaνεπισσιμιούπολπs (ΟΟλωφ Π6λμε) 

Eπιιιoιwιιν'σ: ΤμΛμσ BooHoylas. ΠανεπιστΛμισ Α8π •• 
Πaνεπιστημι6πoλπ. 157 84 Α8Λνα 

Τπλιφ.νa: 210 7274609. 210 7274376. Fιx: 210 7274619 

http://old.blal.uoa.gr/zaalmuseum/ 
E-mall: zoalmuseOblo •• uOl.gr 

facebσok.comfZooIMUA/ 

Όρεs HIIMuρylas: 9:00 -15:00 
(ομαδικά mooιciφιos ιaπ6πιν οιινινν6nοπs) 

Γινιιcιl Elσa60 2 Ευ"" 



Η έκθεσπ περιλαμβάνει παλλά Kινδυνεύoνrα Ζώα [os Ελλάδαs 
και του κόσμου. Ο EnIOKlnrns μαθαίνει για rous κινδύνοus 
που διαφέχουν, για την κατάσταση ιων πληθυσμών τous 

και [ο βαθμό φω[ό[π[αs. 

Οι μικροί EnIOKfn[ES εξOΙKιώνoνrαι με πολλά Kινδυνεύoνrα είδπ 
όπωs οι eanaOOIEs χελώνεs. 

Σrα διoράμαrα rαυ Μουσείου γίνεωι αναπαράΟ[ασπ 

οι,οσυσmμ6των [os Ελλάδαs και [ου Κόσμου. Xρπσιμoπoιώνra. 
0[0 KΙVΠ[ό [πν rεxνoλoγία QR ο EnIoκtmns μπορεί να ακούσει 
φoovfs Ζώων, να δει βίνrεo ή να πάρει παραπάνω πλπροφορία. 

Η Άλκπ (Alces alces) που εKrείθεrαι 0[0 Μουσείο είναι 
π μεγαλύrερπ που υπάρχει σε όλα UJ Ευρωπαϊκά Μουσεία. 

Οι ouAAoyts ιου Μουσείου περιλαμβάνουν: 

• Π ερίπου 500 μικρά κοι μεγόλα θπλοστικά από τπν 
Ελλάδα, τπν υπόλαιππ Ευρώππ αλλά κα ι όλε. τι. άλλε. 

ππείρου. είτε rαριχευμένα είτε ωs σκελεroί 

• Π λούσια αυλλoγιi περίπου 2500 πτπνών σrnν αποία 
περιλαμβόνOνtαι όλα [Q είδπ τπ. Ελλάδσ. 

• [υλλoγιi αυγών κα ι φωλιών πrnνών 

• Μεγάλπ συλλογή από 1000 περίπου ερπειό, αμφίβια 
αλλά και ιχθύεs τόσο τπ. Ελλάδαs όσο και τπ. παγκόσμια. 

πανίδα. 

• Από [Q ασπόνδυλα υπάρχουν πολύ μεγάλε. συλλογέ. 

εντόμων και μαλακίων (σαλιγκαριών, δίθυρων, 

κεφαλοπόδων κ.ά.) και σπμσντικό. οριθμόs δειγμάτων άλλων 

ασπονδύλων όπω. σπόγγων, κοραλιών, καρκινοειδών κλπ. 


