
Το επιστημονικό μου όνομα είναι    Upupa epops

Στην Ελλάδα με λένε Τσαλαπετεινό. Έχω μήκος 25-29 εκατοστά
και το άνοιγμα των φτερούγων μου είναι 44-48 εκατοστά.

Αυτό που βλέπεις εδώ είναι το   πραγματικό μου μέγεθος!

και το

Θα με δεις
στην Κύπρο την

Είμαι ο
Πουπούξιος

Χρωµάτισέ µε! 
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 όταν έρχομαι για 
να φωλιάσω.

Ψάξε να µε βρεις
στον οδηγό

‘Τι πουλί είναι αυτό;’
για να µε χρωµατίσεις!



Το καλοκαίρι, τα πουλιά μεγαλώνουν τα μικρά τους. Αν οι συνθήκες είναι καλές 
και βρίσκουν αρκετό φαγητό, μπορεί να γεννήσουν αβγά και δεύτερη φορά την 
ίδια χρονιά. 

Αυτή την εποχή μπορεί να βρεις νεαρά πουλιά στο έδαφος, που πιθανώς να έχουν 
πέσει από τη φωλιά τους ή να μαθαίνουν ακόμη να πετούν (μην ανησυχείς, τους 
προσέχουν ακόμη οι γονείς τους). Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο που μπορείς 
να κάνεις είναι να ψάξεις να βρεις τη φωλιά του και να το βάλεις πολύ προσεκτικά 
πίσω, αφού πρώτα σιγουρευτείς ότι δεν φαίνεται τραυματισμένο. Μπορείς να 
επικοινωνήσεις μαζί μας για συμβουλές αν δεν είσαι σίγουρη/ος τι να κάνεις.

Ξέρεις τι άλλο σημαντικό κάνουν αυτή την εποχή τα μεταναστευτικά πουλιά; 
Ετοιμάζονται για τη φθινοπωρινή μετανάστευση! 

Φτιάχνω τη φωλιά μου σε τρύπες δέντρων και τοίχων.

Την άνοιξη μεταναστεύω στην Ευρώπη και Ασία όπου φωλιάζω
και το φθινόπωρο στην Αφρική όπου περνώ τον χειμώνα.

Είμαι από τα πρώτα μεταναστευτικά που φτάνουν στην Κύπρο την άνοιξη. 
Μπορείς να με δεις ήδη από τον Φεβρουάριο σε ελαιώνες, αμπέλια 
και δεντρόκηπους.

Έχω λοφίο στο κεφάλι, το οποίο με κάνει ακόμη πιο όμορφο όταν το ξεδιπλώσω!

Όταν τα φτερά μου είναι ανοιχτά μπορείς να δεις τις μαυρόασπρες ρίγες
στο φτέρωμά μου, είναι αρκετά εντυπωσιακές και με κάνουν να ξεχωρίζω!

Ψάχνω στο έδαφος για την τροφή μου που είναι μεγάλα έντομα
και προνύμφες όπως την πιτυοκάμπη, 
η οποία είναι ένας από τους σημαντικότερους 
εχθρούς του πεύκου. Έτσι προστατεύω
και τα δέντρα από επιβλαβή έντομα!

Ήξερες ότι...
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