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Æï ðòñôï íïéÀúåé íå ëìáäÀëé ðïù ðåòðáôÀåé, 

ôï äåàôåòï íå øîïùäöôÜ íðÀìá. Æï ôòÝôï åÝîáé 

ðéï øáòïàíåîï óôï îåòÞ, ôï ôÛôáòôï ðÀîö ó’ Ûîá ëìáäÝ. 

ªôï ðÛíðôï áòÛóåé ôï ðÀòëï, Þðïù íðïòåÝ îá ôòÛøåé 

øáòïàíåîï çàòö çàòö. Îîá Ûîôïíï-ëìáäÝ, Ûîá éîäéëÞ 

øïéòÝäéï, Ûîá ãÀòé, Ûîá éçëïùÀîá ëáé Ûîá÷ óëàìï÷. ¦ïéï úñï 

õá Üõåìå÷ îá æòïîôÝúåé÷; £á óå âïèõÜóïùíå îá áðïæáóÝóåé÷. 

ªôï âéâìÝï áùôÞ íå ôé÷ äéáóëåäáóôéëÛ÷ åéëÞîå÷, õá áîáëáìàãåé÷ 

ðïéï úñï åÝîáé ôï ëáôÀììèìï çéá åóÛîá, ôé ôòñåé, 

ðïà ëáé ðñ÷ úåé ëáé ðñ÷ îá ôï ðåòéðïéåÝóáé.
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Πώς να φροντίζεις 
ένα κατοικίδιο
Ώστε θέλεις να αποκτήσεις κατοικίδιο; Τέλεια! Ένα κατοικίδιο 
θα σου δώσει μεγάλη χαρά. Και όσο καλύτερα το φροντίζεις, 
τόσο μεγαλύτερη χαρά θα σου δίνει. Αλλά πρόσεξε 
τι θα διαλέξεις Ð μερικά κατοικίδια μπορούν ενίοτε να 
τα καταφέρουν χωρίς εσένα, κάποια άλλα όμως εξαρτώνται 
από σένα.

Προσοχή 
στην καθαριότητα

Μια καλοταϊσμένη κοιλίτσα ισοδυναμεί 
με μια χαρούμενη κοιλίτσα. Αλλά 
δίνε στο κατοικίδιό σου μόνο την 
τροφή που είναι κατάλληλη γι' αυτό. 
Οτιδήποτε άλλο μπορεί να του κάνει 
κακό.

Το κατοικίδιό σου θα είναι πιο χαρούμενο 
σε ένα καθαρό περιβάλλον. Διατήρησε 
πλυμένο και καθαρό το ενυδρείο και 
άλλαζε την άμμο του χάμστερ σου προτού 
αρχίσει να μυρίζει το δωμάτιό σου.

Μην κάνεις κάτι 
που θα θυμώσει 
το κατοικίδιό σου

Πρόσεχέ το

Μην τραβάς τα πόδια ή την ουρά του. Μην 
το αναγκάζεις να παίζει μαζί σου όταν δε 
θέλει. Αν του συμπεριφέρεσαι καλά, θα σε 
συμπαθήσει και θα γίνετε φίλοι για πάντα.

Αν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά με 
το κατοικίδιό σου, ενημέρωσε τους 
γονείς σου. Πήγαινέ το στον κτηνίατρο 
για να το εξετάσει και να βεβαιωθεί 
ότι έχει όλα όσα χρειάζεται.Τάιζε το ζωάκι σου 

τακτικά

Η αγάπη 
είναι τα πάντα

Για το ζωάκι σου είσαι ολόκληρος 
ο κόσμος του. Χωρίς εσένα, ίσως 
να μην επιβίωνε. Δεν πρέπει ποτέ 
να το ξεχνάς αυτό.

Ξεκίνα με μερικούς 
γενικούς κανόνες:

Βοήθεια!

4 5

Αααααα…
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Τι κατοικίδιο πρέπει να αποκτήσεις; Γύρνα το Ζωόμετρο!

Συγκέντρωσες 
9-11 πόντους;  
Μετακίνησε  
τον δείκτη 
στο πράσινο βέλος.

Συγκέντρωσες 
5-8 πόντους; 

Μετακίνησε  
τον δείκτη 

στο πορτοκαλί βέλος.

Συγκέντρωσες 12 πόντους 
ή περισσότερους; 

Μετακίνησε τον δείκτη 
στο κίτρινο βέλος. 
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έναν σκύλο ή μια σαύρα, αλλά μαθαίνεις γρήγορα!
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Έχεις γεννηθεί για να φροντίζεις ζωάκια! Το κατοικίδιό σου θα είναι ένα πολύ χαρούμενο πλάσμα.
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Τους αρέσει να μεταμφιέζονται και 
να παίζουν κρυφτό μαζί σου. Τη νύχτα 
τριγυρίζουν στο δωμάτιο. Στα λατινικά, 
το όνομά τους σημαίνει ÇπνεύμαÈ 
ή ÇφάντασμαÈ.

Ασυνήθιστοι φίλοι

Το είδος Pharnacia serratipes μπορεί 
να φτάσει τα πενήντα εκατοστά μήκος. 
Όσο το χέρι ενός ενήλικα.

Έντομα για το βιβλίο Γκίνες

Κάποια μοιάζουν με 
κλαδάκια που περπατάνε, 
άλλα με μασημένα φύλλα 
και κάποια άλλα με αγκαθωτά 
ραβδάκια. Δεν μπορείς να 
χαϊδέψεις τα έντομα-κλαδιά, 
αλλά είναι ξεχωριστά. Βάλε 
ένα στην παλάμη σου και 
παρακολούθησέ το για 
λίγο. Τα έντομα είναι πολύ 
ευαίσθητα, τρωτά πλάσματα.

Τα έντομα-κλαδιά και τα έντομα-φύλλα 

είναι φυτοφάγα. Τους αρέσουν 

τα φυτά, ειδικά τα βατόμουρα, που 

έχουν πράσινα φύλλα όλη τη διάρκεια 

του χρόνου, ακόμη και όταν χιονίζει. 

Το καλοκαίρι απολαμβάνουν 

τα σμέουρα και τα φύλλα της φράουλας.

Ένα έντομο-κλαδί ή ένα έντομο-φύλλο 

μπορεί να ζήσει σε έναν ειδικό χώρο 

για έντομα, που είναι και η ασφαλέστερη 

επιλογή, ή σε ένα φυτό σε γλάστρα. 

Ένα βάζο μαρμελάδας, πλατύ και 

ψηλό, είναι ό,τι πρέπει. Βάλε κάνα 

δυο κλαδάκια μέσα και νότιζέ τα 

με νερό δύο φορές την ημέρα.

Όταν φυσάει, τα έντομα σείονται 

πέρα δώθε μαζί με τα φυτά, ώστε να 

μην μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι 

το ξερό φύλλο στο παράθυρο είναι 

στην πραγματικότητα ένα ζωντανό 

πλάσμα. Πρόσεχε, λοιπόν, να μην 

τραυματίσεις τον νέο σου φίλο.

Τα έντομα χρειάζονται πάντα πράσινα 

φυτά. Βάλε βλασταράκια στο σπίτι 

τους ή σε ένα μπουκάλι από νερό, 

για να κρατήσουν περισσότερο. 

Βεβαιώσου ότι το μπουκάλι είναι 

καλά κλεισμένο, ώστε το έντομο 

να μην πέσει μέσα.

Τι τρώνε

Το σπίτι τους

Προσοχή

Τι χρειάζονται

Τα έντομα μιμούνται μέρη των φυτών. 
Προσπαθούν να κάνουν τα πόδια τους 
να μοιάζουν με κλαδάκια ή τα σώματά τους 
με φύλλα, ώστε να εντάσσονται πλήρως 
στο περιβάλλον τους. Γιατί το κάνουν 
αυτό; Αυτή η έξυπνη μεταμφίεση είναι 
η μοναδική μορφή αυτοάμυνας που 
διαθέτουν εναντίον οποιουδήποτε θελήσει 
να τους κάνει κακό.

Παίζοντας κρυφτό

Πήγαινε στον ζωολογικό κήπο, στον χώρο 
με τα έντομα, και παρακολούθησέ τα για 
λίγο. Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι υγιή; 
Είναι σημαντικό να τα βλέπεις να κινούνται 
και να ανταπροκρίνονται στο άγγιγμα. 
Να ρωτάς πάντα τον εκτροφέα τι τα ταΐζει. 
Στη συνέχεια ετοίμασέ τους ένα σπίτι όπου 
θα νιώθουν άνετα.

Πού και πώς μπορείς 
να γίνεις φίλος τους

Τα κατοικίδια αυτά είναι 
κατάλληλα για τους τελείως 
αρχάριους.

Η Ιωσηφίνα, το έντομο-κλαδί

Τα έντομα χρειάζονται 
ειδικό χώρο.

Η περιποίηση των εντόμων 
διαρκεί περίπου 10 λεπτά 
την ημέρα. 

Μπορείς να τα αφήνεις να 
περπατάνε στα χέρια σου.

Γεια!

Περίεργο…
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ΕΝΤΟΜΑ
Φωτογραφία: Λεπτομέρειες:

Είδη:  έντομα-κλαδιά, έντομα-φύλλα και οι συγγενείς τους

Ομάδα κατοικίδιων: Μάθε 
περισσότερα…
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Μπορείς εύκολα να 
φροντίσεις χωρίς βοήθεια 
ένα σαλιγκάρι.

Ο Αλφόνσο, το σαλιγκάρι

Το μόνο που χρειάζεσαι 
είναι ένα σωστά εξοπλισμένο 
ερπετάριο.

Χρειάζεται να αφιερώνεις 
περίπου 10 λεπτά την ημέρα.

Μπορείς να αφήνεις 
το σαλιγκάρι να περπατάει 
στο χέρι σου.

Δοκίμασε να πάρεις ένα 
σαλιγκάρι. Είναι ήσυχο, 
δε μυρίζει και, το καλύτερο 
από όλα, δε θα το σκάσει 
ποτέ. Κι όμως, μπορείς να 
διασκεδάσεις με ένα 
σαλιγκάρι.

Éτο είδος achatina achatina, 
που προέρχεται από την ανατολική 
Αφρική, μπορεί να φτάσει τα τριάντα 
εκατοστά μήκος; Αυτό είναι ένα 
κανονικό κατοικίδιο, σε μέγεθος όσο 
τα αρκουδάκια και οι κούκλες σου!

Ήξερες ότιÉ

Μπορείς να χαϊδέψεις ένα σαλιγκάρι 
και να το αφήσεις να περπατήσει 
στο χέρι σου. Προτού το βγάλεις από 
το σπίτι του, πλύνε καλά τα χέρια σου 
και άφησέ τα υγρά. Αυτό θα αρέσει 
στο σαλιγκάρι και θα καθίσει μαζί σου 
πιο ευχάριστα.

Πώς να παίζεις 
με ένα σαλιγκάρι

Όταν μασουλάει ένα μαρούλι ή ένα φύλλο 
από πικραλίδα, ανοίγει το στόμα με έναν 
χαριτωμένο τρόπο. Eίναι πολύ σημαντικό 
να παίρνει ασβέστιο, καθώς από αυτό 
αποτελείται το κέλυφός του. Έτσι, αν θέλεις 
το σαλιγκάρι σου να είναι ένα όμορφο 
πλάσμα με ένα σωστό σπίτι, δίνε του 
τακτικά σουπιοκόκαλο ή τσόφλια αυγού.

Παρακολούθησε πώς τρώει ένα 
σαλιγκάρι. Δεν είναι γλυκούλι;
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Φιλάκι!

Μπου!

Γιάμι! Τα φύλλα 

της πικραλίδας είναι 

τόσο νόστιμα.

Ααα…

Τα σαλιγκάρια απολαμβάνουν 

κομματάκια από φρέσκα φρούτα. 

Και φρόντιζε να τους δίνεις άφθονα 

λαχανικά Ð χαίρονται με τα πάντα. 

Το καλοκαίρι, για παράδειγμα, 

μπορείς να τους δίνεις πικραλίδες, 

κολλιτσίδες ή φύλλα τσουκνίδας. 

Αλλά πρόσεχε τα εσπεριδοειδή. 

Κάνουν κακό στο κέλυφός τους.

Τι τρώνε

Το γλοιώδες ζωάκι σου θα νιώθει 

καλύτερα σε ένα ενυδρείο, σε ένα 

ερπετάριο ή σε ένα καλά αεριζόμενο 

πλαστικό κουτί. Το πλεονέκτημα 

του τελευταίου είναι ότι είναι πολύ 

ελαφρύ και μπορείς να φροντίζεις 

το σαλιγκάρι σου χωρίς τη βοήθεια 

των γονιών σου. Βάλε χώμα, πέτρες 

και κλαδιά στο πάτωμα, μαζί με ένα 

ρηχό μπολ με νερό, για να κυλιέται.

Το σπίτι τους

Τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες 

είναι κοινωνικά όντα, γι' αυτό και 

τους αρέσει να έχουν έναν φίλο 

στο σπίτι τους. Αν μπορείς, πάρε δύο 

αφρικανικά γιγάντια σαλιγκάρια.

Τι χρειάζονται

Αν έχεις κάμποσους γλοιώδεις μικρούς 

φίλους, είναι πιθανό να θέλουν να 

ζευγαρώσουν και να κάνουν αυγά, 

από τα οποία θα γεννηθούν μωρά 

σαλιγκαράκια. Μην τα αφήσεις ποτέ 

ελεύθερα, θα μπορούσες να τους 

κάνεις κακό.

Προσοχή

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ
Φωτογραφία: Λεπτομέρειες:

Είδη:  αφρικανικό γιγάντιο σαλιγκάρι (achatina achatina)

Ομάδα κατοικίδιων: Μάθε 
περισσότερα…
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