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Καθώς βράδιαζε, κάτι ακούστηκε 
κάτω από την παλιά στέγη.
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Μετά, πέταξαν μαζί με τους μικρούς 
ρινόλοφους και βγήκαν από την τρύπα 
στα κεραμίδια.
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Τρεις νυχτοπάππαροι ξύπνησαν, χασμουρήθηκαν, 
τεντωωώθηκαν και έγλειψαν τα χείλη τους  
γιατί είχαν ονειρευτεί ζουμερά φρούτα.



Στο φράχτη από δέντρα και θάμνους βρήκαν αμέτρητες 
αράχνες, νυχτοπεταλούδες, πυγολαμπίδες, σκαθάρια  
και κουνούπια αλλά… καθόλου φρούτα.

«Εμείς θα φάμε εδώ», τσίριξαν οι μικροί ρινόλοφοι.

«Μπορούμε να βρούμε και καλύτερα» είπαν  
οι νυχτοπάππαροι κι έφυγαν.

� �



Στο ποταμάκι βρήκαν λίγο νερό αλλά καθόλου φρούτα. 
Αμέτρητοι γυρίνοι έσπρωχναν ο ένας τον άλλο για λίγο χώρο.

«Μμμμ, νόστιμοι φαίνονται», είπε το πεινασμένο νερόφιδο. 
Όμως, το πρόλαβε η νεροχελώνα με τα κόκκινα μάγουλα, 
λέγοντας: 

«Καημένοι γυρίνοι, δεν έχουν χώρο να κολυμπήσουν.  
Δεν πεινάω πολύ αλλά ας φάω μερικούς για να βοηθήσω  
τους υπόλοιπους».
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Το νερόφιδο επιτέθηκε σε ένα βάτραχο. Τον κυνήγησε 
από την όχθη στην πλαγιά και από την πλαγιά στο 
δρόμο. Τότε… πέρασε ένα αυτοκίνητο και…

«Τυχερέ βάτραχε», είπε ο ένας νυχτοπάππαρος, 
«γλίτωσες από το φίδι».

«Αν γλίτωνες και από το αυτοκίνητο…», 
μουρμούρισε ο άλλος νυχτοπάππαρος.

«Ευτυχώς, εμείς τρώμε φρούτα που δεν τρέχουν 
στους δρόμους», είπε ο τρίτος νυχτοπάππαρος.
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Κάτω από ένα φυσικό φράχτη με δέντρα, βρήκαν 
το σκαντζόχοιρο να μασουλάει σκαθάρια και άγρια 
τριαντάφυλλα.

«Αυτά χορταίνουν αυτόν που περπατάει…», είπε  
ο ένας νυχτοπάππαρος,

«…αλλά όχι εκείνον που πετάει», είπε ο άλλος 
νυχτοπάππαρος.

«Εμείς θέλουμε φρούτα μεγάλα και χορταστικά»,  
είπε ο τρίτος νυχτοπάππαρος.
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Έτσι, οι τρεις νυχτοπάππαροι πέταξαν μέχρι τον κάμπο. 
Εκεί βρήκαν πολλούς ποντικούς αλλά καθόλου δέντρα.

«Έχει φρούτα εδώ;» ρώτησαν τους ποντικούς.

«Χωρίς δέντρα δεν έχει φρούτα, ούτε γεράκια και 
κουκουβάγιες. Είναι ο παράδεισος των ποντικών!» 
γέλασαν οι ποντικοί.
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Έτσι πέταξαν μέχρι την άλλη άκρη του κάμπου.

«Βλέπω δέντρα», είπε ο ένας νυχτοπάππαρος, 

«Μυρίζω φρούτα», είπε ο άλλος νυχτοπάππαρος.

«Μου τρέχουν τα σάλια», είπε ο τρίτος νυχτοπάππαρος.
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Οι τρεις νυχτοπάππαροι δε γύρισαν καν να 
κοιτάξουν τα γεμάτα καφάσια. Ρίχτηκαν στα 
ώριμα φρούτα που είχαν πέσει στο χώμα.
Έφαγαν, έφαγαν, έφαγαν, μέχρι που 
φούσκωσαν οι κοιλιές τους.
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Ξημέρωσε.

«Μετά το καλό φαΐ, χρειαζόμαστε καλό ύπνο», είπαν οι 
νυχτοπάππαροι και πέταξαν μαζί με τους ρινόλοφους 
προς την παλιά στέγη.

Εκεί τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη: Οι άνθρωποι 
είχαν μόλις κλείσει την τρύπα στα κεραμίδια.
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«Πάμε στο παλιό μεταλλείο, που έχει χώρο για 
όλους», είπαν οι νυχτοπάππαροι και πέταξαν μαζί 
με τους ρινόλοφους και τις ωτονυχτερίδες.

«Πάμε στην κουφαλιασμένη βελανιδιά, που έχει χώρο 
για όλους», είπαν οι νυχτοπάππαροι και πέταξαν μαζί 
με τους ρινόλοφους.

Αλλά, οι άνθρωποι είχαν μόλις κόψει τη βελανιδιά. 
Γύρω της πετούσαν ξεσπιτωμένες ωτονυχτερίδες.
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Το παλιό μεταλλείο ήταν στη θέση του, έρημο,  
ήσυχο και σκοτεινό αλλά...

Οι άνθρωποι είχαν μόλις φράξει την είσοδο με ειδικά 
κάγκελα, για να μη μπαίνουν επισκέπτες.

Και οι νυχτερίδες διάλεξαν η καθεμία το κρεβάτι  
της και κοιμήθηκαν βαθιά.

   Τέλος
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Μικρά ζώα στην Κύπρο

Ο σκαντζόχοιρος ψάχνει για 
ασπόνδυλα και άγριους καρπούς, κάτω 
από θάμνους και δέντρα.

Το κυπριακό νερόφιδο ζει χωρίς νερό, 
αλλά κυνηγά στο νερό τους βάτραχους 
που είναι η βασική τροφή του.

Η ενδημική δενδρογαλιά της 
Κύπρου ζει κάτω από θάμνους, συχνά 
κοντά σε γλυκό νερό.

Ο βάτραχος γεννά 
χιλιάδες αυγά. Έτσι 
επιβιώνει, παρά το 
κυνήγι από τα φίδια.

Η γραμμωτή νεροχελώνα κυνηγά και 
διαχειμάζει σε μικρούς ποταμούς και 
λίμνες.

Πολλά είδη μικρών ζώων 
κινδυνεύουν από τις αλλαγές  

στη φυσική βλάστηση, τα παλιά 
κτήρια και τα σπήλαια.

Ο σκαντζόχοιρος, τα ερπετά και τα αμφίβια ανήκουν σε είδη και 
υποείδη (τοπικές ποικιλίες) ενδημικά της Κύπρου. Αν κάποιο από αυτά 

εξαφανιστεί από την Κύπρο, χάνεται από όλο τον πλανήτη. 

Ο νυχτοπάππαρος, μοναδική 
φρουτοφάγα νυχτερίδα στην 
Ευρώπη, χρειάζεται όλο το χρόνο 
άγουρα ή πολύ ώριμα φρούτα.

Η ωτονυχτερίδα κοιμάται σε σχισμές 
βράχων ή δέντρων και κυνηγά σε 
ξέφωτα.

Ο μικρός ρινόλοφος κοιμάται συχνά 
σε κτήρια και κυνηγά κοντά σε δέντρα 
ή θάμνους.

Το σκαθάρι 
Propomacrus 
cypriacus ζει μόνο 
στην Κύπρο, στις 
κουφάλες γέρικων 
δέντρων.

Η πεταλούδα 
Callimorpha quadripunctaria κρύβεται 
από τους εχθρούς της σκεπάζοντας 
τα πίσω φτερά της, που είναι 
κόκκινα, με τα 
ασπρόμαυρα 
μπροστινά.



Να διατηρήσω τους φυσικούς 
φράχτες, όπου ζουν πολλά 
από αυτά.

Να φυτέψω 
θάμνους (ντόπια 

είδη), που προσφέρουν 
κάλυψη κοντά στο έδαφος.

Να φτιάξω σωρούς από πέτρες, 
για να κρυφτούν έντομα και 
ερπετά ανάμεσά τους.

Τι μπορώ να κάνω για τα μικρά ζώα;

Να αφήσω τις τρύπες κάτω 
από τη στέγη, για τις 
νυχτερίδες. Να φτιάξω ένα σπίτι για 

νυχτερίδες (bat-box) και 
να το κρεμάσω στον τοίχο.
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Να μην ελευθερώσω 
νεροχελώνες με κόκκινα 
μάγουλα.

Να φτιάξω σωρούς με ξερά 
φύλλα και κλαδιά, για να 
κρυφτούν.

Τι μπορώ να κάνω 
για τα μικρά ζώα;

Να αφήσω στο έδαφος τα 
πεσμένα φρούτα, για να φάνε.

       κυπριακή  
     νεροχελώνα 
με γραμμωτό λαιμό           αμερικανική   

                         νεροχελώνα 
                με κόκκινα μάγουλα

Να μην ελευθερώσω 
αιχμάλωτα ψάρια σε 
ποταμούς και λίμνες.

αμερικανικό λαβράκι  
με μεγάλο στόμα
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