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[Ι] Ερπμόφιδο (Εφ jacu/us)

CIJΕ.lόs (Dolichophis caspius)

18 ι 8 f,.-I"'I ~ι&--Ι
1.'1131 Ι

Ι

ι

Ι

1')'~&--I.'1131

101

Ολικό

έω ..

pfIKOS

80

&11.. συνήβω .. όμΩS

είναι μικρότερο. Κυρίω ..

\/UI1.16610. Χορο

λεuκέs ή κίφιvΕs yραμμΈS ΣΥιv πλάυι, ενώ

σmν ευρύτερπ περιοχή. ΤΟ καβούκι

πολύ OUX\tό έχει .κoiIόρο_ σιο λοιμό οπό

κοχελώνοs είναι KOφεKitρινO με μαύρα οχέ

λευκή ή μOυΡOKiιρMl ρόΒδωσπ. Το Λιμνό

δια. Πόνω από αιν ουρό

φιδο μοι6Ζει απμOVllκό με

νερόφιδο, ολλδ

πλόκα κοl σιο πίσω tπS πόδιο σχπμουΖΟνιοl

Βδωσπ ηου ξεκινόει οπό lα πίσω μέροs ιου

το χρώμα ιοο είνοl σχεδόν πόνι:α λοδί ή γκρl

εξογκώμοιο. Η Μεσογειακή είνοl πιο οπόν.ο

κεφαλιού και ιελειώνεl κανιό σιο πΙοω όκρο.

λαδί, ιο κεφάλι lου είναι μακρύτερο ovαλογlκό

σmν περloxiι οπό ιπ Γροικοχελώνα κοι διο

με το αώμα lου Κοl lα μόυα κσιισ ροοθοίίνια

κρίνειοl οπό

10

m

στην περιοχή

χιnρισuxή _κολοΒή_ ουρά που μοιάΖει

του είνο. ιοηοθεαιμένα ψπλόtερα πόνω σιο

αυρό, ολλό κοl

φίδι Μεγαλόσωμο. φτόνεl έωs ~Ol IQ

στο σχήμα με 10 κεφδλι. Ψόχνει γιο τη

κεφόλ •. Σε ανιίθεση με

ms oupιIS.

Το πilέον διοδεδομένο

ouvfIBws

μέσο σε φύπε .. φω

μtιρσ. Το χρώμα των ενήλικων είναι

λεία του

λαδί, σΙοXlί ι'ι κοφεκίφινο με nοίΊλts

χυχών ή

σνOlJπόχρωμεs ραβδώσεl'> κοι ξεχωρί

όμμα ή αια χώμα, όπου θόΒειαl με εηl

Ζει οπό

δεξιόίΠία.

2

μεγόιΊσ μόιιο

10

~ θροκικόs Λαφίιns

.ou.

(E/aphe

Β:ιΣαΤlα

sauromales)

mfIvei ενέδρεs κόιω από lπν

(P/atyceps najadum)

Ο θρακικό .. Λσφίτη .. που απαντό σιην

λίδεs πίοω από

10

περιoιι.r'ι τη,>

και

γρήγαρα.

έχει σώμα μΠΩ·

αούγκριια

κεφόλl. Παλύ νευρικό
Σκαρφαλώνει

καφέ σηκιό κοι μούρη γραμμή "10ω οπό

επιδέξια οε θόμνουs, βρόχια και πεφό

10 μιΊυ. Εντυπωσιοκό φίόι

lolxouS.

(2,5

μ.

Max)

που, ον (οι Ζει στο έδαφοs. είναι ικανό,>
σνσρριxηιι'ιs αιΊiιό (οι κολυμΒnuΊs.

CII Οχιά (Vipera ammodytes
meridionalίs)

Ι

Ι

Ι

Είναι lα πια επικίνδυνα ερπειό ms πε-

ρlαXΙΊS, αλλδ αυνανιόιαl πολύ απόνιο.

Το χρώμα

ms

είναι γκρΙΖοκοφέ. με ω

ορσενικό να είναι πιο γκριζωπό κοι ω

(Natrix natrix persa)
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rnΝερόφl60
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lεΚΒI

Ι

EDΓραμμωm νερoχείlώνo

(Mauremys

,ίνυ/ΒΙΟ)
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Ι

Οι δύο υδρόΒlεs χελώvεs ms nεploxiιs αλλό

και Mns ms EiIilό6os. Η Συκιή νεροχελώνα

CDΛιμνόφl60 (Natrix tessellate
tessellate)

18 ι 81 'J" 1..... 1.1......1
Ι
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K060UKI ms που είναι οκούρο πράσινο.
us υπόλευKΕS
ρoBδώoεrs που έχει σιο λαιμό και 10 πόδιο
ms. ενώ ιο κοβούκι tπS είναι πια κανιό κοl
πλαιύ από U'IS Συκιι'ls.

ΙΙΙ ΓΡOIKOχείlώνα

(Testudo graeca)

1@1~1')'1.'1131

Ι

lIιMs ον ιιιιl δρσoιnριonoιείιαι

σm ρόχη

οπό

hermanni hermanni)

ΖΙΚ-Ζαιι. πλαιύ κεφόλl και οώμο. Όιον

10 νερό. Φίδι μεσαίου μεytf!oιιs (1μ.
milxj.l0 συνανιόμε σε διάφορα φώμαια

νιώθει όυ οπειλείΊαl κουλουρl6Ζεl ιο

ολί\ό σιMΊΘΩS μειOλitιKό αι:ούρο μπλε ή

Ι @1~1')'1.'113IEKBI

μούρο. Έχει σκσύΡΕs ραβδώσΕΙS ΚΟL δύο

Οι δυο KερOόβlΕS χελιίJvεs που ouνανιόμε

σώμα

ms KOI σφυρίζει

ουνεχόμενο.

OAYPEΣ~'
ΟΙΠρασlνόσουρα(Lscerta viridis

(25

Bλδσmση. Μεσοίου μεγtθoιιs οούρο

εΙ.

milxl. ξεχωρίΖει

αJMεσoyεlαKι1 χειlώνα (Testυdo

από αιν πρόοινη ρό

(Cyrtodacty/us
kotschyi bibroni)

Πορό ω μικρό ωυ μέγεθαs

'0'01

Το Βοοικό χρώμο

Ιδιαίιερο ιο αροενlκό είναι καιοπρόοινα

κοι oυνr'ιBmS lα κόιω μέρos lου κεφαλιού εί

'0'01 ένιανο ΥολόΖIΟ,

ενώ ιο θπλυκό μπορεί να

είνοl και κοφειί με Ζ ή

4 iIeUKts poBδώotIs.

mΤuφιlίms ι1 ΦI.6όοαυρα (Pseudopus
apodus th,aclus)

οπό

10

(13

εκ.

IOuS χρωμσιισμΟUs

σώμmοs lου είνοl μιο

πρόαlνΕS KπλίδΕS αιπ ρόχπ κοι

πόδιο.

10

μία προαινωπή ή κιφινωπή

απόχρωοπ

και

οκούρο

miy-

μαιο. Αποκλεισιlκό ubpόBlOS και
αγελοlos.

mΕυκίνnιο, Βόιροχο, (Rana
da/matina)

maKI'

εΙ t!ιΔενδρο8όιραχοs

Πολύ ευκίνπtαsBόtpoxos με μακριό πίοω όκρο,

χρώμοιό ωυ με ευκολίο, ouνr'ιBroS όμωs, ιο

μr'ιKOS του δεν ξεπερνόεl lα

rl\!ΛΦIBIA , .

tDΧωμαlόφρuνοs(8υ(ο bu(o

Πρόκειιαl γιο ένο μικρό Βόφαχο
παυ 10 κρώμο lου ποικίλει από
'0'0 troS καφέ. Έχει μια μαύρπ

(5 εκ. milK),

κιφιναπρόσl
λωρίδα πίαω

οπό ω μόtι που δlααχίΖεl lα πλευρό ωυ. Η
κοιλιό του είνοl υπόλευκη, ενώ το ορσενlκό,

spinosus)

παυ είνοl και λίγο μικρόιερο. έχουν ένο κί

10

Βοπθούν

'0'0

κ6νεl μεγόλο όλμαω. Το

9

εκ. κοι

10

181')'101

οσπροκίφινο σιπν καιλιό. Σια πίοω πόδια έχει σκο
Itlνts λωρίδεs και μερικts

IIIopts οlίγμοια

mΠnιlo8άιn, (Pe/obates syriacus)
AKplBoeilipntoS

Είνοl α μεγολύτερos ,puνOS ms Eupilinns I:!JΛ.ψ~ο8όιραχοs (Pe/ophy/ax
(17 εκ.. milK). Το χρώμο lαυ συνήθωs είνο.
"d,bundus)

κύριο χρώμοτό ιου είνοl oπoχρώoειs lαυ πράαιναυ.

να φέρει και κόκκινα otίyμolo. ΤΟ δέρμο ιου

1818181')'1

είναι φoJώ με πολλό οφαιρικό εξογκώμοτο.

Ο μεγαλύtεροs κοl πιο KOινΌS βόφαχos tπS

nopoiIiIoyts KOI

μπορεί

10 νερό

πορό

Ελλόδοs. φιάνει τα
μπ

11.01 1018 εΙ{.

15

εΙ.

11.01

ο Ππλοβόms με χρωμαιιαμό παρα

πλήαια ιου πραοινόφρυνου ολλό ouYήBms lα δυο

MtplKts ,opts

έκει οιπ ρόχπ μικρό εξανθήμσια και

κόκκινο ή καφετιό σιiγμαια.Χοροκmριouκό10υ γνώ

onoviωs ακό

Είναι εμφαVΕΊS ΟΙ IφmvnuKσ4

ριαμο οποιελεί μιο χόνδρινπ πρoεξoχr'ι σια μπροοιό
πόδια, π οποίο τον βοπθάεl νο οκάβει σmν άμμα
όπου κρύβεται αιν ημέρο.

έχει βίιέφορα κα. ΟΚOUOUκό oνoiγμσιo. Ξε

us XopαKmplouKts OυOOKιίJoεrs
niIwpts 100 Oώμotόs toυ, ενώ

lα χρώμα του είνοl r.ιφrvoKoIIIt ή μΠεζ.

mΓουσιέρα lου Ιονίου (Podarcis

raurica)

Eυr.ίvnαι,
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ε60φ6βιο

οαύρα,

που

οπόντο

σαι ρόχπ.

ZΕS αιο δόκιυλα 10υ.

μόνο σmν σναπαρογωγικι'ι ηερίοδο.

Κοl σus δυο

χρώμα

του ποικίλει οπό κιιρινωπό έωs καφέ οαι ρόχπ και

φινο πχπιικό οάκο σιο πιγαύνι. Έχει Bεvιoύ

ρα

όrκus όλεs ΟΙ ooύρεs.

(Hy/a arborea)
που

Αν και αμφίβιο δεν έχει oVΔγκη

KOI

10U

Είνοl

υπόκωφο lερέllσμα. Μπαρεί κο. ολλόΖεl ιο

ΜαlόΖει με φίδι ολλδ δεν ι:ίw. Eίvol μ.ο οού
πόδιο

milx)

λίγα ερπειό παυ έχει φωνή, ένο

Kαφεti με δlόφαρΕS

xmpis

από

εκ..

οπόκρωσπ ιου καφέ με εKlεlαμένΕS αKOύρΕS

ευκίνπαι,

που κορακιπρίΖεlαl οπό το πρόοινο σώμα

ms.

KupiwS ξεχωρίΖει

(11

που

γκρίΖΟΙ

σuvr'ιBroS γΚΡΙΖοκοφέ με

του που θυμίΖουν oφαυωllκfι παραλλαγιΊ.

ουνανιόμε σωχιί ή αιαχωκαφετΙ

ιδιαίτερα

είνοl

18181')'101.'1131
φρυνο, όλΟΟ είνοι μικρότερos

ιου,

06KOI

Έχει ΠOρόμOIΕS OυνήθειΕS με ων Χωμαιό
κο.

mΚuριοδάκlυιlοs

νίrίdίs)

(8u(0

Σαμιομίδl με χοροκmριαιικό κυριό δόκιυλο.

meridionalίs)

χωρίζει από

otIκό .κέροιο_ σmν όιφπ lου pίιyxaus.

ιιιιl έξω

κνή

181')'19~13101

κοιιο

Το Νερόφιδο ι:ίwl ιιολύ επlδtξιos κοίΙυμ-

ρόβbωoπ που αχημοιίΖει

φολlδεs lνύχl) σιπν όκρπ

ξεχωρίζει οπό lα I{itρrvo σύγματο σιο λαιμό

θπλυκό πιο καφετιό. Έχει ιο XOPOIα/ΊPI-

ms

ttS

Μεγολόσωμπ ααύρο,

Η Γρομμωιή διοκρίνεταl από

Ι ΟΔ·Ι

διπλή πλόκα πόνω από lπν

18181"1~1-I-1.'1131

Λεπιό μοκρύ φίδι με χαραKlπρlαιlKΈS κπ

epbKnS,

Νερόφιδο, δρασm

έχει μίο μόνο

οκορφαί\ώνει και μένει κρυμμένπ σιπν πυ- mΠρασlνόφρuvαs

ΡIOηOlεiταl μόνα μέοα ή δίπλα αια νερό.

ΕΙΙ Σιικτη νεροχει1ωνα (fmys OrbICH/aflS)
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Μικρό αμφιβια
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ΛυιόφΩS

Ο

ΝυιαόΒlα

Μικρό ερηειό
ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΡΤΗ

Φίδια

Χωμαιόδρομοl
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Δρόμοι
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Ποιόμιο

- Κονόλια
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