


Είμαι το Λιμνόφιδο Natrix-tessellata, ζω στην Τριχωνίδα και σήμερα έχω παρέα !!!



Τα παιδιά από  το Γυμνάσιο του Γέρακα Αττικής 



Τα κορίτσια δείχνουν να μη με φοβούνται! 



Θέλουν να με πάρουν φωτογραφία…



Τώρα με περιεργάζονται για να καταλάβουν καλύτερα πως είμαι. 



και έχουν όλο και πιο πολύ θάρρος μαζί μου!! 



Εσύ ρε φίλε γιατί γελάς;



Βλέπεις τι μπορώ να κάνω; 



Τώρα βγάζω τη γλώσσα μου ….έτσι μπορώ να σε αναγνωρίσω.



Άλλο ένα παιδί που δεν με φοβάται..



Και δοκιμάζει να με κρατήσει.. 



Φαίνεται ενθουσιασμένος!  Κι εγώ περνάω από χέρι σε χέρι… 



Ζω στα καθαρά νερά της Τριχωνίδας και θα ήθελα 

να επιστρέψω εκεί σε λίγο αν δεν σας πειράζει..



Φροντίστε  να διαδώσετε ότι είμαι ακίνδυνο για να μη με σκοτώνουν!!! 



Θέλω  να ζήσω όπως κι εσείς  που χαμογελάτε  τόσο ωραία την ηλιόλουστη 

αυτή ημέρα της Άνοιξης.



Είναι τόσο καλά τώρα που δεν με φοβάστε 



Που με εξετάζετε για να με γνωρίσετε καλύτερα



Και  που με ζεσταίνετε με τα χέρια σας, τώρα που έχει ακόμα 

λίγη ψύχρα. 



Η πιο ωραία βόλτα εκτός λίμνης



Ήρθε όμως η ώρα να επιστρέψω στο δικό μου κόσμο, το νερό.



Γεια σου κοριτσάκι



Σε περιμένω του χρόνου



Είμαι και εγώ εδώ ο Δενδροβάτραχος και είμαι πολύ μικρούλης!   



Χωράω άνετα στην  παλάμη σου



Όμως προτιμώ τους θάμνους με το πυκνό φύλλωμα  



Εγώ  είμαι το καβουράκι του γλυκού νερού



Περπατώ λοξά όπως όλα τα καβούρια



Γι αυτό στο μπράτσο σου δεν μπορώ να μετακινηθώ. 



Καλύτερα να  με αφήσεις πάλι στα βοτσαλάκια



Καλώς σε βρήκαμε νεροχελωνάκι  μη φοβάσαι



Τι μακριά ουρίτσα που έχεις!! 



Ξεθάρρεψα φίλε και βγαίνω από το καβούκι μου  



Βλέπεις τις γραμμώσεις στο λαιμό μου; Γι αυτό με λένε Γραμμωτή Νεροχελώνα. 



Ζω στο νερό αλλά βγαίνω που και που για να αναπνεύσω και να ζεσταθώ στον ήλιο. 



Είμαι ακόμα πολύ μικρός, θα μεγαλώσω όμως 

αρκεί να μη μου κάνουν κακό οι άνθρωποι 



Γεια σου μικρή Νεροχελώνα και καλή τύχη!!   Εμείς τα παιδιά θα φροντίσουμε 

Για την Προστασία των έμβιων όντων τώρα που γνωρίσαμε μερικά από αυτά. 


