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Μέρος Α

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

«Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα
στους ελληνικούς υγρότοπους»
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Η μείωση της βιοποικιλότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα 
που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που 
υπάρχει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των παιδιών, είναι το ότι η μείωση της 
βιοποικιλότητας δεν έχει αρχικά ορατές επιπτώσεις όπως έχουν άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
όπως π.χ. η ρύπανση. Έτσι, για να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή στη στάση των παιδιών απέναντι 
σ’ αυτό το σημαντικό πρόβλημα που αποκτά συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις, δεν αρκούν εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες που υλοποιούνται αποσπασματικά. Χρειάζεται να υλοποιηθούν εκπαιδευ-
τικές δράσεις σε ετήσια βάση, ώστε τα αποτελέσματα να επηρεάσουν πέρα από το γνωστικό επίπεδο, 
τη στάση, τη συμπεριφορά αλλά και τον τρόπο αντίληψης των παιδιών. 

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος LIFE+ «Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές 
περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής», 
σχεδίασε ένα ετήσιο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιχειρώντας να ικανοποιήσει τον 
παραπάνω στόχο.  

Το εκπαιδευτικό υλικό που διαμορφώθηκε, αφορά σ’ ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
που μπορούν να υλοποιηθούν σε ετήσια βάση, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η βασική 
θεματολογία αναλύεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: 1) τη βιοποικιλότητα, 2) τα άγρια πουλιά και 
3) τη Νανόχηνα (Anser erythropus), που αποτελεί τον στόχο του Προγράμματος. Η Νανόχηνα 
γίνεται το μέσο προκειμένου να προσεγγιστεί εκπαιδευτικά η αξία της διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
Είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη πουλιών στην Ευρώπη, του οποίου ο ευρωπαϊκός πληθυσμός 
βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης, αριθμώντας πλέον λιγότερα από 30 ζευγάρια. 

Δεδομένου ότι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς, κρίθηκε 
απαραίτητη η συμμετοχή τους στην τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Για τον λόγο 
αυτό, οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν πιλοτικά από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχολεία του Ν. Έβρου και του Ν. Σερρών, με στόχο την αξιολόγηση 
των δραστηριοτήτων και τον επανασχεδιασμό τους, όπου αυτός χρειαζόταν. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τελικού εκπαιδευτικού υλικού. 

1. Εισαγωγή
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2.  Σκοπός και στόχοι  
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος  

Σκοπός του Προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να διαμορφώσουν μια ατμόσφαιρα τέτοια που να καλλιεργεί 
το οικολογικό πνεύμα και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ενασχόληση και 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την προστασία ενός απειλούμενου είδους, της Νανόχηνας, 
με την προστασία γενικά των ειδών αλλά και εν γένει με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 
Αυτό επιχειρείται μέσα από τη συμβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους εξής τομείς: 

•	 Γνωστικός
•	 Αισθητικός	και	Ψυχοκινητικός	
•	 Κοινωνικοσυναισθηματικός

Οι δραστηριότητες που προτείνονται αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά 
των άγριων πουλιών, εστιάζοντας στο παράδειγμα της Νανόχηνας ως απειλούμενο είδος, ενώ 
ταυτόχρονα δίνουν την ευκαιρία για την ανάπτυξη ποικίλων περιβαλλοντικών θεμάτων. Μέσα 
από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τα παιδιά συνεργάζονται, αναπτύσσουν και μοιράζονται 
τις ιδέες τους, προβληματίζονται σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και προτείνουν λύσεις 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άγρια πουλιά και το συγκεκριμένο είδος. Σε ένα πλαίσιο 
παιγνιώδες και ασφαλές καλούμε τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν, να εκφραστούν, 
να δημιουργήσουν, να ενεργοποιηθούν και να διαμορφώσουν θέση σε σχέση με την προστασία των 
άγριων πουλιών και της Νανόχηνας ειδικότερα. 

Οι αναλυτικοί παιδαγωγικοί στόχοι του Προγράμματος μπορούν να αναζητηθούν στο τέλος της 
τρέχουσας ενότητας. 

Σε μια πρόθεσή μας να αφήσουμε δημιουργικό χώρο για εξατομικευμένη διδασκαλία και 
προσαρμογή του υλικού, στην περιγραφή των δραστηριοτήτων επιλέξαμε να χρησιμοποιούμε τον 
όρο του εμψυχωτή. Σας ευχόμαστε ο παράγοντας αυτός να σας εμπνεύσει κατά την παιδαγωγική 
διαδικασία και να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι στην εφαρμογή του υλικού. 

Είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία για υποστήριξη κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ

Για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών 

Γνωστικοί Στόχοι 

•	 	Να	κατανοήσουν	 τη	σύνδεση	μεταξύ	είδους	και	βιότοπου,	 τη	σύνδεση	μεταξύ	 των	ειδών,	 την	
έννοια της προσαρμογής των ειδών 

•	 Να	γνωρίσουν	και	να	έρθουν	σε	επαφή	με	τα	άγρια	πουλιά	και	τις	ανάγκες	τους
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•	 	Να	 κατανοήσουν	 τη	 σημασία	 των	 στάσεων	 που	 κάνουν	 τα	 πουλιά	 κατά	 τη	 μεταναστευτική	
διαδρομή, να έρθουν σε επαφή με τις δυσκολίες που συναντούν τα αποδημητικά είδη 

•	 	Να	προβληματιστούν	για	τη	σημασία	της	συνεργασίας	των	ανθρώπων	που	ζουν	σε	διαφορετικά	
οικοσυστήματα και πολιτισμούς και πώς αυτό επιδρά στη διατήρηση των ειδών 

•	 	Να	 γνωρίσουν	 τη	 Νανόχηνα,	 την	 κατάσταση	 που	 βρίσκεται	 σήμερα,	 να	 κατανοήσουν	 την	
ιδιαιτερότητα του βιοτόπου της

•	 	Να	 γνωρίσουν	 τις	 απειλές	 που	 αντιμετωπίζει	 η	 Νανόχηνα	 και	 να	 αποκτήσουν	 περισσότερες	
πληροφορίες για τα ταξίδια της 

•	 	Να	κατανοήσουν	την	επίδραση	που	έχουν	οι	αλλαγές	στις	χρήσεις	γης	στον	πληθυσμό	του	είδους	
(αποξήρανση υγροτόπων, υποβάθμιση ή απώλεια των υγρολίβαδων), να συνδέσουν τις αλλαγές 
αυτές με την ανθρώπινη δραστηριότητα

Κοινωνικοσυναισθηματικοί Στόχοι

•	 Να	αναπτύξουν	αίσθημα	προστασίας	για	το	φυσικό	περιβάλλον
•	 	Να	ευαισθητοποιηθούν	σε	σχέση	με	τη	Nανόχηνα	και	τους	παράγοντες	που	τη	θέτουν	σε	κίνδυνο	

μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια βιωματικά
•	 	Να	αναπτύξουν	θετικά	συναισθήματα	για	την	προστασία	των	ειδών,	να	δεθούν	συναισθηματικά	με	

το είδος της Νανόχηνας
•	 	Να	συνειδητοποιήσουν	την	επίδραση	της	λαθροθηρίας	και	της	ανθρώπινης	δραστηριότητας	στον	

πληθυσμό της Νανόχηνας 
•	 	Να	έρθουν	σε	επαφή	με	 την	ομάδα	σε	ένα	ασφαλές	περιβάλλον	παιχνιδιού	και	αποδοχής	με	

κοινό στόχο την προστασία της Νανόχηνας
•	 	Να	νιώσουν	αλληλεγγύη	για	ένα	είδος	με	ελάχιστες	διαθέσιμες	επιλογές	για	να	καλύψει	τις	ανάγκες	

του σε τροφή και ξεκούραση
•	 Να	συμμετάσχουν	σε	συζητήσεις	και	να	προβληματιστούν	σχετικά	με	την	απειλή	των	ειδών
•	 	Να	 βελτιώσουν	 και	 να	 εμπλουτίσουν	 τον	 προφορικό	 τους	 λόγο	 αξιοποιώντας	 στοιχεία	 και	

πληροφορίες που περιλαμβάνει το υλικό

Ψυχοκινητικοί	και	Αισθητικοί	Στόχοι

•	 	Να	αναπτύξουν	καλλιτεχνικές	δεξιότητες	αξιοποιώντας	και	εξελίσσοντας	ήδη	υπάρχουσες	γνώσεις	
και αναπτύσσοντας νέες γνώσεις με ποικίλα εκφραστικά μέσα

•	 	Να	αναπτύξουν	δεξιότητες	παρατήρησης	των	πουλιών,	να	συνδεθούν	με	το	περιβάλλον	και	τις	
πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν από αυτό

•	 	Να	καλλιεργήσουν	την	παρατηρητικότητά	τους	και	να	είναι	σε	θέση	να	διακρίνουν	τα	κοινά	από	τα	
απειλούμενα είδη με τρόπο βιωματικό 

•	 	Να	ενεργοποιήσουν	τη	σκέψη	τους	έτσι	ώστε	να	μπορούν	να	πάρουν	μέρος	σε	καταιγισμό	ιδεών	
και να αξιολογούν τις ιδέες αυτές

•	 	Να	 συμμετάσχουν	 σε	 αισθησιοκινητικά	 παιχνίδια,	 να	 εξοικειωθούν	 με	 παιχνίδια	 ρόλων,	 να	
εκφραστούν μέσω δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν δρώμενα Θεατρικού Παιχνιδιού, 
Εικαστικά, Λογοτεχνία κ.ά. 

•	 	Να	 έρθουν	 σε	 επαφή	 με	 αισθητικά	 ερεθίσματα	 που	 αναπλαισιώνουν	 τις	 πληροφορίες	 που	
συναντούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του Προγράμματος
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Για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών

Γνωστικοί Στόχοι 

•	 	Να	κατανοήσουν	την	έννοια	της	βιολογικής	και	της	συσχετιζόμενης	με	αυτή	πολιτισμικής	ποικιλίας	
του τόπου τους και κατά επέκταση του πλανήτη, να γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής 
τους 

•	 	Να	γνωρίσουν	τις	γενικές	απειλές	της	βιοποικιλότητας,	τις	παραμέτρους	που	συνδέονται	με	αυτές,	
να κατανοήσουν ότι η μείωση της βιοποικιλότητας είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα

•	 	Να	 διακρίνουν	 τη	 σημασία	 και	 την	 ανάγκη	 αναγνώρισης	 προστατευόμενων	 περιοχών,	 να	
γνωρίσουν τις περιοχές Natura 2000 του τόπου τους, να μάθουν για τις κυριότερες απειλές τους

•	 	Να	διακρίνουν	τους	φορείς	και	τις	ομάδες	που	εμπλέκονται	στη	διαχείριση	των	προστατευομένων	
περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος 

•	 	Να	γνωρίσουν	και	να	έρθουν	σε	επαφή	με	τα	πουλιά	και	τις	ανάγκες	τους
•	 	Να	 κατανοήσουν	 τη	 σύνδεση	 μεταξύ	 είδους	 και	 βιότοπου,	 τη	 σύνδεση	 μεταξύ	 των	 ειδών,	 να	

κατανοήσουν την έννοια της προσαρμογής των ειδών 
•	 	Να	 κατανοήσουν	 τη	 μετανάστευση	 ως	 αποτέλεσμα	 προσαρμογής	 των	 ειδών,	 να	 γνωρίσουν	

βασικές μεταναστευτικές διαδρομές στην Ελλάδα 
•	 	Να	 κατανοήσουν	 τη	 σημασία	 των	 στάσεων	 που	 κάνουν	 τα	 πουλιά	 κατά	 τη	 μεταναστευτική	

διαδρομή, να έρθουν σε επαφή με τις δυσκολίες που συναντούν τα αποδημητικά είδη 
•	 	Να	διακρίνουν	τη	σημασία	ύπαρξης	νομοθετικού	πλαισίου	ως	μέσο	επίτευξης	προστασίας	των	

άγριων πουλιών
•	 	Να	προβληματιστούν	για	τη	σημασία	της	συνεργασίας	των	ανθρώπων	που	ζουν	σε	διαφορετικά	

οικοσυστήματα και πολιτισμούς και πώς αυτό επιδρά στη διατήρηση των ειδών 
•	 	Να	γνωρίσουν	τη	Νανόχηνα,	την	κατάσταση	στην	οποία	βρίσκεται	σήμερα,	να	κατανοήσουν	την	

ιδιαιτερότητα του βιοτόπου της 
•	 	Να	γνωρίσουν	τα	ταξίδια	της	Νανόχηνας	και	να	κατανοήσουν	τη	σημασία	της	περιοχής	τους	και	

του ελλαδικού χώρου για το είδος
•	 Να	γνωρίσουν	τις	απειλές	που	αντιμετωπίζει	η	Νανόχηνα	
•	 	Να	έρθουν	σε	επαφή	με	δράσεις	διατήρησης	στο	πεδίο,	να	κατανοήσουν	τη	συμβολή	τους	στην	

προστασία του είδους 
•	 	Να	κατανοήσουν	την	επίδραση	που	έχουν	οι	αλλαγές	στις	χρήσεις	γης	στον	πληθυσμό	του	είδους	

(αποξήρανση υγροτόπων, υποβάθμιση ή απώλεια των υγρολίβαδων), να συνδέσουν τις αλλαγές 
αυτές με την ανθρώπινη δραστηριότητα 

Κοινωνικοσυναισθηματικοί Στόχοι 

•	 Να	αναπτύξουν	αίσθημα	προστασίας	για	το	φυσικό	περιβάλλον
•	 Να	αναπτύξουν	ενδιαφέρον	για	τις	απειλές	της	βιοποικιλότητας
•	 	Να	αναπτύξουν	διάθεση	για	συμμετοχή	και	σχεδιασμό	δράσεων	προστασίας	της	βιοποικιλότητας
•	 Να	συμμετάσχουν	σε	συζητήσεις	και	να	προβληματιστούν	σχετικά	με	την	απειλή	των	ειδών
•	 	Να	 ενθουσιαστούν	 με	 την	 ικανότητα	 των	 πουλιών	 να	 μετακινούνται	 διανύοντας	 μεγάλες	 απο-

στάσεις 

7



•	 	Να	αναπτύξουν	θετικά	συναισθήματα	για	την	προστασία	των	ειδών,	να	δεθούν	συναισθηματικά	με	
το είδος της Νανόχηνας

•	 	Να	ευαισθητοποιηθούν	σε	σχέση	με	τη	Νανόχηνα	και	τους	παράγοντες	που	τη	θέτουν	σε	κίνδυνο	
μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια βιωματικά

•	 	Να	 αισθανθούν	 την	 επίδραση	 της	 λαθροθηρίας	 και	 της	 ανθρώπινης	 δραστηριότητας	 στον	
πληθυσμό του είδους 

•	 Να	προβληματιστούν	για	την	επιλογή	προστασίας	του	είδους	
•	 	Να	νιώσουν	αλληλεγγύη	για	ένα	είδος	με	ελάχιστες	διαθέσιμες	επιλογές	για	να	καλύψει	τις	ανάγκες	

του σε τροφή και ξεκούραση 
•	 	Να	έρθουν	σε	επαφή	με	 την	ομάδα	σε	ένα	ασφαλές	περιβάλλον	παιχνιδιού	και	αποδοχής	με	

κοινό στόχο την προστασία της Νανόχηνας 
•	 	Να	 βελτιώσουν	 και	 να	 εμπλουτίσουν	 τον	 προφορικό	 τους	 λόγο	 αξιοποιώντας	 στοιχεία	 και	

πληροφορίες που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα 

Ψυχοκινητικοί	και	Αισθητικοί	Στόχοι	

•	 	Να	 μάθουν	 να	 κινούνται	 σε	 μία	 προστατευόμενη	 περιοχή	 με	 βάση	 τον	 «Δεκάλογο	 του	 καλού	
επισκέπτη» 

•	 	Να	μπορούν	να	αναπτύξουν	προβληματισμούς	και	επιχειρήματα	σχετικά	με	την	εγγενή,	τη	χρηστική	
αξία και άλλες πολιτισμικές αξίες των ειδών

•	 	Να	 αναπτύξουν	 δεξιότητες	 παρατήρησης	 πουλιών,	 να	 συνδεθούν	 με	 το	 περιβάλλον	 και	 τις	
πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν από αυτό

•	 	Να	μπορούν	να	εφαρμόσουν	ερευνητικές	μεθόδους	σχετικά	με	τη	σύνδεση	των	χηνών	με	τον	
τόπο τους 

•	 	Να	αναπτύξουν	καλλιτεχνικές	δεξιότητες	αξιοποιώντας	και	εξελίσσοντας	ήδη	υπάρχουσες	γνώσεις	
και αναπτύσσοντας νέες γνώσεις με ποικίλα εκφραστικά μέσα

•	 	Να	 μπορούν	 να	 προτείνουν	 δράσεις	 και	 λύσεις	 για	 την	 προστασία	 των	 άγριων	 πουλιών	 και	
ειδικότερα της Νανόχηνας 

•	 Να	μπορούν	να	σχεδιάζουν	δράσεις	προβολής	με	σκοπό	την	προστασία	της	Νανόχηνας	
•	 Να	είναι	σε	θέση	να	διακρίνουν	τη	Νανόχηνα	από	την	Ασπρομέτωπη	Χήνα	με	τρόπο	βιωματικό	
•	 Να	διακρίνουν	τα	φυσικά	υγρολίβαδα	από	τους	υπόλοιπους	υγρότοπους		
•	 Να	διακρίνουν	τη	διαφοροποίηση	των	προβλημάτων	της	Νανόχηνας	από	περιοχή	σε	περιοχή	
•	 Να	μπορούν	να	εμβαθύνουν	στις	αιτίες	εξαφάνισης	ενός	είδους	
•	 Να	μπορούν	να	πραγματοποιούν	ορισμένες	απλές	δράσεις	προστασίας	του	είδους	στο	πεδίο
•	 	Να	 ενεργοποιήσουν	 τη	 σκέψη	 τους	 με	 τέτοιο	 τρόπο	 που	 να	 μπορούν	 να	 πάρουν	 μέρος	 σε	

καταιγισμό ιδεών και να αξιολογούν τις ιδέες αυτές
•	 	Να	 συμμετάσχουν	 σε	 αισθησιοκινητικά	 παιχνίδια	 και	 να	 εξοικειωθούν	 με	 παιχνίδια	 ρόλων	

με κεντρικό άξονα τις συνήθειες, τις ανάγκες και τα προβλήματα των άγριων πουλιών και της 
Νανόχηνας

•	 	Να	 έρθουν	 σε	 επαφή	 με	 αισθητικά	 ερεθίσματα	 που	 αναπλαισιώνουν	 τις	 πληροφορίες	 που	
συναντούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος
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Για παιδιά ηλικίας 13-16 ετών 

Γνωστικοί Στόχοι 

•	 	Να	κατανοήσουν	την	έννοια	της	βιολογικής	και	της	συσχετιζόμενης	με	αυτή	πολιτισμικής	ποικιλίας	
του τόπου τους και κατά επέκταση του πλανήτη, να γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής 
τους

•	 	Να	γνωρίσουν	τις	γενικές	απειλές	της	βιοποικιλότητας,	τις	παραμέτρους	που	συνδέονται	με	αυτές,	
να κατανοήσουν ότι η μείωση της βιοποικιλότητας είναι ένα από σημαντικότερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα

•	 	Να	διακρίνουν	τη	σημασία	και	την	ανάγκη	αναγνώρισης	προστατευόμενων	περιοχών,	να	γνωρί-
σουν τις περιοχές Natura 2000 του τόπου τους, να μάθουν για τις κυριότερες απειλές τους

•	 	Να	διακρίνουν	τους	φορείς	και	τις	ομάδες	που	εμπλέκονται	στη	διαχείριση	των	προστατευομένων	
περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος

•	 Να	γνωρίσουν	και	να	έρθουν	σε	επαφή	με	τα	πουλιά	και	τις	ανάγκες	τους
•	 	Να	 κατανοήσουν	 τη	 σύνδεση	 μεταξύ	 είδους	 και	 βιότοπου,	 τη	 σύνδεση	 μεταξύ	 των	 ειδών,	 να	

κατανοήσουν την έννοια της προσαρμογής των ειδών
•	 	Να	κατανοήσουν	τη	μετανάστευση	ως	αποτέλεσμα	προσαρμογής	των	ειδών	και	να	γνωρίσουν	

βασικές μεταναστευτικές διαδρομές στην Ελλάδα
•	 	Να	 κατανοήσουν	 τη	 σημασία	 των	 στάσεων	 που	 κάνουν	 τα	 πουλιά	 κατά	 τη	 μεταναστευτική	

διαδρομή, να έρθουν σε επαφή με τις δυσκολίες που συναντούν τα αποδημητικά είδη
•	 	Να	διακρίνουν	τη	σημασία	ύπαρξης	νομοθετικού	πλαισίου	ως	μέσο	επίτευξης	προστασίας	των	

άγριων πουλιών
•	 	Να	γνωρίσουν	τη	Νανόχηνα,	την	κατάσταση	στην	οποία	βρίσκεται	σήμερα,	να	κατανοήσουν	την	

ιδιαιτερότητα του βιοτόπου της
•	 	Να	γνωρίσουν	τα	ταξίδια	της	Νανόχηνας	και	να	κατανοήσουν	τη	σημασία	του	ελλαδικού	χώρου	

για το είδος
•	 Να	γνωρίσουν	τις	απειλές	που	αντιμετωπίζει	η	Νανόχηνα
•	 	Να	έρθουν	σε	επαφή	με	δράσεις	διατήρησης	στο	πεδίο,	να	κατανοήσουν	τη	συμβολή	τους	στην	

προστασία του είδους
•	 	Να	κατανοήσουν	την	επίδραση	που	έχουν	οι	αλλαγές	στις	χρήσεις	γης	στον	πληθυσμό	του	είδους	

(αποξήρανση υγροτόπων, υποβάθμιση ή απώλεια των υγρολίβαδων), να συνδέσουν τις αλλαγές 
αυτές με την ανθρώπινη δραστηριότητα

Κοινωνικοσυναισθηματικοί Στόχοι 

•	 Να	αναπτύξουν	αίσθημα	προστασίας	για	το	φυσικό	περιβάλλον
•	 Να	αναπτύξουν	ενδιαφέρον	για	τις	απειλές	της	βιοποικιλότητας
•	 	Να	αναπτύξουν	διάθεση	για	συμμετοχή	και	σχεδιασμό	δράσεων	προστασίας	της	βιοποικιλότητας
•	 Να	συμμετάσχουν	σε	συζητήσεις	και	να	προβληματιστούν	σχετικά	με	την	απειλή	των	ειδών
•	 	Να	αισθανθούν	την	επίδραση	της	λαθροθηρίας	και	της	ανθρώπινης	δραστηριότητας	στον	πληθυ-

σμό του είδους
•	 Να	προβληματιστούν	για	την	επιλογή	προστασίας	του	είδους
•	 	Να	νιώσουν	αλληλεγγύη	για	ένα	είδος	με	ελάχιστες	διαθέσιμες	επιλογές	για	να	καλύψει	τις	ανάγκες	

του σε τροφή και ξεκούραση
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Ψυχοκινητικοί	και	Αισθητικοί	Στόχοι	

•	 	Να	μάθουν	να	κινούνται	σε	μία	προστατευόμενη	περιοχή	με	βάση	τον	«Δεκάλογο	του	καλού	επι-
σκέπτη»

•	 	Να	μπορούν	να	αναπτύξουν	προβληματισμούς	και	επιχειρήματα	σχετικά	με	την	εγγενή,	τη	χρηστική	
αξία και άλλες πολιτισμικές αξίες των ειδών

•	 	Να	 αναπτύξουν	 δεξιότητες	 παρατήρησης	 πουλιών,	 να	 συνδεθούν	 με	 το	 περιβάλλον	 και	 τις	
πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν από αυτό

•	 	Να	μπορούν	να	εφαρμόσουν	ερευνητικές	μεθόδους	σχετικά	με	τη	σύνδεση	των	χηνών	με	τον	
τόπο τους

•	 	Να	μπορούν	να	προτείνουν	δράσεις	και	λύσεις	για	την	προστασία	των	άγριων	πουλιών	και	ειδικό-
τερα της Νανόχηνας

•	 Να	μπορούν	να	σχεδιάζουν	δράσεις	προβολής	με	σκοπό	την	προστασία	της	Νανόχηνας
•	 Να	διακρίνουν	τα	φυσικά	υγρολίβαδα	από	τους	υπόλοιπους	υγρότοπους
•	 Να	μπορούν	να	εμβαθύνουν	στις	αιτίες	εξαφάνισης	ενός	είδους
•	 Να	μπορούν	να	πραγματοποιούν	ορισμένες	απλές	δράσεις	προστασίας	του	είδους	στο	πεδίο
•	 	Να	 ενεργοποιήσουν	 τη	 σκέψη	 τους	 με	 τέτοιο	 τρόπο	 που	 να	 μπορούν	 να	 πάρουν	 μέρος	 σε	

καταιγισμό ιδεών και να αξιολογούν τις ιδέες αυτές 
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3. Δομή του Εκπαιδευτικού Υλικού
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει δομηθεί βάσει των διαφορετικών επιπέδων αντίληψης και οικοδό-
μησης της γνώσης που υπάρχει σε κάθε ηλικία. Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά 
ηλικίας 4-8, 9-12 και 13-16 ετών. Συνολικά διαμορφώθηκαν 22 εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού (Α’, Β’, Γ’) και 
28 εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και την Α’ 
τάξη του Γυμνασίου. Από αυτές, οι 20 εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθύνονται και σε παιδιά των 
Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου, καθώς και της Α’ τάξης του Λυκείου. 

Οι ως άνω διαφοροποιήσεις οδήγησαν στη δημιουργία δύο εκδόσεων: 

1)  «Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους: Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών» και 

2)  «Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους: Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης για παιδιά ηλικίας 9-16 ετών». Στο υλικό για παιδιά ηλικίας 9-16 ετών, οι δραστηριότητες 
που είναι κατάλληλες για κάθε ομάδα ηλικίας, φέρουν την αντίστοιχη επισήμανση (κατάλληλη για 
παιδιά ηλικίας 9-12 ή 9-16 ετών). 

Το υλικό αφορά κυρίως τις περιοχές 
που έχει ή είχε στο παρελθόν παρουσία 
η Νανόχηνα, προκειμένου τα παιδιά να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και 
να λειτουργήσουν θετικά στην επίλυση 
του προβλήματος σε τοπικό επίπεδο. 
Δεδομένου ότι η Νανόχηνα απ’ όλη την 
Ελλάδα περνά τον χειμώνα σε συγκε-
κριμένες πια περιοχές στη Β. Ελλάδα, 
το υλικό αφορά κυρίως τους Νομούς 
Σερρών, Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. 

Φύλλα Δραστηριότητας 
για τον εμψυχωτή 

Η κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει την 
περιγραφή της, όπου ο εμψυχωτής πα-
ρακολουθεί τη ροή της δραστηριότητας, 
μαζί με συνοδευτικές πληροφορίες (με 
λίγα λόγια, στόχοι, υλικά, αριθμός ατό-
μων, διάρκεια) που απευθύνονται στον 
εμψυχωτή. 
Τα συνοδευτικά κείμενα βοηθούν τον εμ-
ψυχωτή να κατατοπιστεί γρήγορα και να 
επιλέξει εκείνες τις δραστηριότητες που 
ταιριάζουν στους στόχους που έχει θέσει 
ο ίδιος. 
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Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα εξής:   

Τέλος, στην ενότητα «Ένα βήμα παραπέρα» περι-
γράφονται εν συντομία συμπληρωματικές δραστη-
ριότητες και ιδέες που μπορεί να εφαρμόσει ο 
εμψυχωτής με την ομάδα του, εφόσον υπάρχει ο 
διαθέσιμος χρόνος και επιθυμία από την ομάδα. 

Φύλλα Δραστηριότητας 
για τα παιδιά 

Τα φύλλα δραστηριότητας για τα παιδιά ακολου-
θούν τα φύλλα δραστηριότητας για τον εμψυχωτή.  
Στα φύλλα αυτά, τα παιδιά θα βρουν συμπληρωμα-
τικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα, κατα-
σκευές με θέμα τα άγρια πουλιά, τη Νανόχηνα και 
τους βιοτόπους τους ενώ σε κάποια άλλα το ίδιο το 
περιβαλλοντικό σκίτσο αποτελεί αφόρμηση για τη 
δραστηριότητα και τη δημιουργία ερωτημάτων στα 
παιδιά. Ο εμψυχωτής μπορεί να παράγει ασπρό-
μαυρα αντίγραφα, συνήθως ανά ομάδα παιδιών  
και σπανιότερα ανά παιδί, ενώ σε πολύ συγκε-
κριμένες περιπτώσεις που απαιτούνται έγχρωμα 
αντίγραφα, ο εμψυχωτής παραπέμπεται στο Υπο-
στηρικτικό Υλικό. 

Η Νανόχηνα σε πτήση  (α) 8

32

Με λίγα λόγια: δίνεται σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας προκειμένου να κατατο-
πιστεί γρήγορα ο εμψυχωτής για το περιεχόμενο της δραστηριότητας. 

Βασικοί στόχοι: διατυπώνονται οι βασικοί στόχοι της δραστηριότητας. Ο εμψυχωτής θα 
εντοπίσει, εφαρμόζοντας τη δραστηριότητα, συμπληρωματικούς στόχους σε ψυχοκινητικό 
και κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο ενώ μπορεί να θέσει και δικούς του στόχους προ-
σαρμόζοντας τη δραστηριότητα. 

Υλικά: αναφέρονται τα βασικά υλικά που θα χρειαστεί να έχει στη διάθεσή του ο εμψυχωτής 
για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Αφορούν κυρίως σε υλικά που χρησιμοποιούνται 
συνήθως σε μία τάξη, στα απαιτούμενα φύλλα δραστηριότητας, καθώς και σε συμπληρω-
ματικές πληροφορίες που θα βρει στο Υποστηρικτικό Υλικό (όπου απαιτείται). 

Αριθμός ατόμων: επεξηγεί αν η δραστηριότητα είναι κατά κύριο λόγο ατομική, αν απαιτεί-
ται η δημιουργία ομάδων ή αν αναφέρεται σε όλη την τάξη. 

Διάρκεια: αναφέρονται οι απαιτούμενες διδακτικές ώρες για την υλοποίηση της δραστη-
ριότητας. Η διάρκεια είναι ενδεικτική και εξαρτάται κάθε φορά από τον αριθμό των παιδιών, 
την ηλικία τους και την έμφαση που θέλει να δώσει ο εμψυχωτής σε κάθε σκέλος τους. Ο 
εμψυχωτής καλό είναι να συνυπολογίσει και την απαιτούμενη ώρα προετοιμασίας πριν από 
κάθε δραστηριότητα.
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CD με Υποστηρικτικό Υλικό 

Το CD «Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους 
ελληνικούς υγρότοπους» περιλαμβάνει: 

•	 	Το	 σύνολο	 του	 υλικού	 (φύλλα	 δραστηριοτήτων	 
για τον εμψυχωτή και τα παιδιά, φύλλα πληροφο-
ριών για τους εκπαιδευτικούς)

•	 	Έγχρωμα	 φύλλα	 δραστηριότητας	 για	 τα	 παιδιά	
για επιλεγμένες δραστηριότητες 

•	 	Παρουσιάσεις	(σε	μορφή	Power	Point)	που	συν-
δέονται με επιλεγμένες δραστηριότητες 

•	 	Παρουσίαση	(σε	μορφή	Power	Point)	με	γενικές	
πληροφορίες για τη Νανόχηνα και τις σημαντικές 
γι’ αυτή περιοχές  

•	 	Ήχοι	πουλιών	για	τη	δραστηριότητα	«Πουλιά	πα-
ντού!» για το υλικό που απευθύνεται στα παιδιά 
ηλικίας 4-8 ετών 

•	 	Συμπληρωματικό	υλικό	για	ελεύθερη	χρήση	από	 
τον εμψυχωτή (συμπληρωματικές δραστηριότη-
τες, σκίτσα με θέμα τη Νανόχηνα)

Φύλλα Πληροφοριών

Στην αντίστοιχη ενότητα της τρέχουσας έκδοσης, ο εμψυχωτής θα βρει ενημερωτικά κείμενα προ-
κειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με τις θεματικές του τρέχοντος υλικού. Σε αυτά θα 
μπορεί να ανατρέχει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε δραστηριότητας σε γνωστικό επίπεδο. 

Για τις ανάγκες του υλικού διαμορφώθηκαν 4 ενότητες Φύλλων Πληροφοριών και ένα Λεξικό Εννοι-
ών. Ο εμψυχωτής μπορεί να ανατρέχει στους πίνακες «Ευρετήριο Φύλλων Πληροφοριών ανά 
Δραστηριότητα» του Παραρτήματος, όπου προτείνονται τα φύλλα πληροφοριών τα οποία μπορεί 
να συμβουλεύεται ανά δραστηριότητα. Ο εμψυχωτής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα λιγότερα ή 
περισσότερα φύλλα ανάλογα με τις ανάγκες του και τους στόχους που θέτει κάθε φορά. 

Θεματικές ενότητες Φύλλων Πληροφοριών:

Α. Τα άγρια πουλιά 
Β. Η Νανόχηνα
Γ. Σημαντικές περιοχές για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα
Δ. Πουλιά στο εκπαιδευτικό υλικό 
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4. Τρόποι χρήσης του Εκπαιδευτικού Υλικού

Υλοποίηση ετήσιου Προγράμματος 

Το υλικό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ετήσιου Προγράμματος Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να επηρεάσει πέρα από το γνωστικό επίπεδο, τη στάση, 
τη συμπεριφορά αλλά και τον τρόπο αντίληψης των παιδιών, όπως προαναφέρθηκε. Τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή με τους τρεις θεματικούς άξονες του Προγράμματος: 1) Βιοποικιλότητα, 2) Άγρια 
πουλιά και 3) Νανόχηνα. Κάθε θεματικός άξονας πραγματεύεται έννοιες που έχουν άμεση σχέση 
με το συγκεκριμένο είδος (Νανόχηνα) και την προστασία του. Οι δραστηριότητες είναι πλούσιες σε 
αριθμό και υλικό, ώστε να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να γίνεται μετάβαση από έννοιες γενικού περιεχομένου (π.χ. βιοποικιλότητα)  
σε έννοιες ειδικού περιεχομένου (π.χ. Νανόχηνα), αναπτύσσοντας βάσεις στα παιδιά για ενασχό-
ληση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα είδη γενικά αλλά και με περιβαλλοντικά θέματα, πέρα από 
την ενασχόλησή τους με το είδος στόχο του Προγράμματος. 

Εφαρμογή μέρους του Εκπαιδευτικού Υλικού 
με οδηγό τις Κύριες Δραστηριότητες για τη Νανόχηνα  

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εμψυχωτής ή η ομάδα επιθυμεί να υλοποιήσει λιγότερες δραστηριότητες, 
τότε από το σύνολο του υλικού έχουν επιλεχθεί ορισμένες κύριες δραστηριότητες που εστιάζουν στο 
απειλούμενο είδος και φέρουν την επισήμανση ΤΟΠ 10 για τις ηλικίες 4-8 ετών και ΤΟΠ 12 για τις 
ηλικίες 9-12 ετών. Για τις ηλικίες 13-16 ετών, ο εμψυχωτής μπορεί να απευθυνθεί στον αντίστοιχο 
πίνακα του Παραρτήματος (Πίνακας: Κύριες Δραστηριότητες για τις ηλικίες 13-16 ετών). Οι κύριες 
δραστηριότητες έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να δίνουν μια συνολική εικόνα για τη Νανόχηνα. 

Τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αφορούν: στη γνωριμία των παιδιών με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Νανόχηνας (μορφολογία, τρόπος ζωής, κίνδυνοι), στην κατανόηση 
του πώς ο άνθρωπος επεμβαίνει στην επιβίωσή της, πώς προσπαθεί να την προστατέψει και πώς 
θα μπορούσαν τα ίδια τα παιδιά να δράσουν προς όφελος της Νανόχηνας. Οι δραστηριότητες 
αυτές προτείνονται ως κύριες, μπορούν όμως να εμπλουτιστούν ή να αντικατασταθούν με άλλες 
δραστηριότητες από το υλικό που κρίνονται από τον εμψυχωτή ότι είναι κατάλληλες για την ομάδα 
του.  

Εφαρμογή μέρους του Εκπαιδευτικού Υλικού

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα για ελεύθερη επιλογή από το σύνολο των δραστηριοτήτων 
με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε ομάδας και το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται 
η εφαρμογή του υλικού.  
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Διακρατική Συνεργασία 

Για την προστασία του συγκεκριμένου είδους απαιτείται η διακρατική συνεργασία μεταξύ των χω-
ρών που επισκέπτεται η Νανόχηνα. Το πλαίσιο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των χωρών του 
Προγράμματος LIFE+ για την προστασία της Νανόχηνας (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Νορβηγία, 
Φινλανδία) μπορεί να επεκταθεί εμπλέκοντας την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα. Η θεματολογία 
του υλικού, αλλά και το ίδιο το υλικό, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία σχολικών 
συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διαφορετικών χωρών. Μπορούν να αξιοποιηθούν οι 
δυνατότητες	του	τομεακού	Προγράμματος	Comenius	(το	οποίο	από	τον	Ιανουάριο	του	2014	εντάσ-
σεται	στο	Πρόγραμμα	Erasmus+)	που	δίνει	σε	μαθητές	και	εκπαιδευτικούς	από	διαφορετικές	χώρες	
την ευκαιρία να συνεργαστούν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (διάρκεια 2 έτη). 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών: http://www.iky.gr/europaika-programmata/comenius-sxoliki-ekpaideysi
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5. Η Ελληνική  
Ορνιθολογική Εταιρεία 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό 
τη μελέτη και προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Από το 1982 
εργάζεται με σκοπό να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον 
άνθρωπο. Το έργο της περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δράσεων: από την προστασία και τη μελέτη, 
ως την ενημέρωση, την εκπαίδευση, αλλά και τις παρεμβάσεις για κρίσιμα θέματα του φυσικού 
περιβάλλοντος.

Η	Ορνιθολογική	είναι	εταίρος	της	BirdLife	International,	της	μεγαλύτερης	παγκόσμιας	ομοσπονδίας	
για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους. Άλλωστε, τα προβλήματα των πουλιών δεν 
γνωρίζουν σύνορα...

Υποστηρικτές της Ορνιθολογικής μπορούν να γίνουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα πουλιά και τους 
βιοτόπους τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ειδική γνώση στα θέματα αυτά.

Δραστηριοποίηση της Ορνιθολογικής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της το 1982, με την 
υποστήριξη της τότε Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ο.Κ. Έπειτα από πολλές δράσεις για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενημέρωση δεκάδων χιλιάδων παιδιών, συνεχίζου-
με την προσπάθειά μας με αμείωτη όρεξη, θέτοντας υψηλότερους στόχους και ελπίζοντας ότι 
συμβάλλουμε έστω και λίγο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου.

Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σκοπός των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ορνιθολογικής είναι να δημιουρ-
γηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με 
την προστασία των άγριων πουλιών αλλά και γενικότερα με θέματα προστασίας του φυσικού περι-
βάλλοντος. Οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να 
προάγουν συνειδητοποίηση, γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες, ικανότητες και συμμετοχή.
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Προγράμματα και Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

α)  Δραστηριότητες σε αστική περιοχή για τη γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με το φυσικό 
περιβάλλον	(Πάρκο	Περιβαλλοντικής	Ευαισθητοποίησης	«Αντώνης	Τρίτσης»	-	Ίλιον	Αττικής,	Δίκτυο	
Αδόμητων Χώρων - Αθήνα & Θεσσαλονίκη).

β) 	Ετήσια	προγράμματα	για	την	ανάπτυξη	δραστηριοτήτων	από	τους	εκπαιδευτικούς	(«Ταξιδεύοντας	
με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους»).

γ)  Δραστηριότητες σε περιοχές που προστατεύονται για το φυσικό τους πλούτο, όπου εφαρμόζεται 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε καθημερινή βάση (Υγρότοπος Βραυρώνας - Μαρ-
κόπουλο  Αττικής).

δ)  Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς:  
«Πουλιά των κήπων και πάρκων», «Ταξιδεύοντας με τον Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκό-
ρακα στις ελληνικές θάλασσες», «Ο Μαυροπετρίτης μας ταξιδεύει στο Αιγαίο», «Γνωριμία 
με το Φυσικό Περιβάλλον του Πάρνωνα», «Εξόρμηση στη φύση του Ταΰγετου», σειρά 
πακέτων «Γνωριμία με τη φύση των προστατευόμενων περιοχών» (Λίμνες Κορώνεια - Βόλβη, 
Υγρότοποι Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, Χελμός - Βουραϊκός, Λίμνη Κερκί-
νη, Υγρότοπος Άγρα - Βρυτών - Νησίου, Κάρπαθος - Σαρία, Εθνικός Δρυμός Αίνου, Σκύρος).  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα και το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
της Ορνιθολογικής στην ιστοσελίδα μας:
www.ornithologiki.gr/pe
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6.  Συνεργασία για την προστασία  
της Νανόχηνας 

Με κοινό στόχο την ανάσχεση της μείωσης του 
φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας, οκτώ 
φορείς από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, 
τη Φινλανδία και τη Νορβηγία ενώνουν τις δυνάμεις 
τους στο Πρόγραμμα LIFE+ για την προστασία της 
Νανόχηνας.

Οι δράσεις του Προγράμματος επικεντρώνονται τόσο  
στις περιοχές διαχείμασης της Νανόχηνας (Δέλτα του 
Έβρου, λίμνη Κερκίνη, λίμνη Ισμαρίδα), όσο και κατά μή-
κος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής της διαδρομής.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

•	 	Η	μείωση	της	θνησιμότητας	της	Νανόχηνας	λόγω	ακούσιας	θανάτωσης	ή/και	λαθροθηρίας	(κυ-
ριότερη απειλή για τη Νανόχηνα)

•	 Η	παροχή	κατάλληλου	ενδιαιτήματος	τροφοληψίας	και	κουρνιάσματος	
•	 Η	ενίσχυση	της	γνώσης	και	ενημέρωσης	του	κοινού	για	τη	Νανόχηνα
•	 	Η	μεγιστοποίηση	της	διεθνούς	συνεργασίας	και	δικτύωσης	μεταξύ	των	χωρών	στις	οποίες	δια-

χειμάζει και ξεκουράζεται η Νανόχηνα.

Η διεθνής συνεργασία, η κρατική αλλά και ατομική ευθύνη είναι πρόκληση, καθώς και καθήκον 
μας, για τη διασφάλιση του πληθυσμού ενός είδους στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Επενδύοντας  
στο μέλλον της Νανόχηνας, επενδύουμε και στο δικό μας.

Το Πρόγραμμα LIFE+ Φύση «Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε ση-
μαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής 
διαδρομής» υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την περίοδο 2011-2016 με τη 
συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας. 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχει το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB), ο Φο-
ρέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Hortoba’gy Ουγγαρίας, η Γραμματεία της Συμφωνίας για  

τη διατήρηση των Αφρo-Ευρασιατικών αποδημητικών υδρόβιων πουλιών (UNEP/AEWA), το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση 
(WWF) Φινλανδίας και το Metsähallitus - Υπηρεσία Φυσικής Κληρονομιάς Φινλανδίας.

www.ornithologiki.gr/nanoxina
www.facebook.com/LesserWhitefrontedGoose  
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Μέρος B

ΦYΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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Α. Τα άγρια πουλιά
Τα άγρια πουλιά, εκφραστές της ομορφιάς και της ελευθερίας της Φύσης, απαντώνται σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της γης, σε όλα τα οικοσυστήματα και αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 
δείκτες της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χώρα σε διεθνές 
επίπεδο, τόσο για τα ενδημικά όσο και για τα μεταναστευτικά είδη πουλιών. Στο σταυροδρόμι τριών 
ηπείρων και με απίστευτη ποικιλία φυσικού περιβάλλοντος, κατέχει μία προνομιακή θέση για τη 
ζωή εκατοντάδων ειδών. Ως χερσόνησος, διευκολύνει το ταξίδι εκατομμυρίων πουλιών πάνω από 
τη Μεσόγειο, ενώ η θέση της στη νότια Ευρώπη αποτελεί φιλόξενο τόπο για είδη του βορρά που 
χρειάζονται ηπιότερο χειμώνα.

Α1. Βασικά χαρακτηριστικά των πουλιών 

Τα πουλιά διακρίνονται από τα υπόλοιπα ζώα από την 
ύπαρξη φτερώματος. Τα περισσότερα έχουν την ικανότητα 
να πετούν και διαθέτουν ειδικές προσαρμογές γι’ αυτό. Υπάρ-
χουν και είδη που δεν πετούν (π.χ. Στρουθοκάμηλος) που προ-
έρχονται όμως από προγονικά είδη που πετούσαν. 

•	  Το σώμα τους καλύπτεται από φτέρωμα (πούπουλα και φτερά), το οποίο είναι πολύ ελαφρύ, 
παρέχει μόνωση και εξυπηρετεί στην πτήση. 

  Σε πολλά είδη τα φτερά έχουν έντονα χρώματα και σχήματα και ποικίλλουν ανάλογα με το φύλο 
και την εποχή. Βοηθούν στην προσέλκυση άλλων ατόμων για αναπαραγωγή, στη διάκριση ατόμων 
του ίδιου είδους, αλλά και στο καμουφλάρισμα για την αποφυγή ή παραπλάνηση εχθρών. 

Αρχαιοπτέρυγας
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•	 	Την	πτήση	εξυπηρετούν	επίσης	ο ελαφρύς σκελετός, το αεροδυναμικό σχήμα του σώματος 
και οι δυνατοί μύες που κινούν τις φτερούγες.

  Οι φτερούγες εξασφαλίζουν τόσο την άνωση όσο και την προώθηση κατά την πτήση, ενώ η ουρά 
λειτουργεί ως πηδάλιο. Η καρδιά των πουλιών είναι σχετικά μεγάλη και χτυπά πολύ γρήγορα για 
να ανταποκρίνεται στις αναπνευστικές ανάγκες κατά το πέταγμα. 

•	   Έχουν ράμφος από κερατίνη που είναι ελαφρύ και ισχυρό.

	 	Το	ράμφος	είναι	από	τα	κυριότερα	«εργαλεία»	ενός	πουλιού.	Το	
χρησιμοποιεί για να πιάσει την τροφή του αλλά και για να κα-
θαρίσει τα φτερά του, να αμυνθεί, να φτιάξει τη φωλιά του, να 
προσελκύσει το ταίρι του.

•	 Είναι ωοτόκα, δηλαδή γεννούν αβγά. 

•	 	Έχουν υψηλό μεταβολικό ρυθμό και είναι ομοιόθερμα, δηλα-
δή η θερμοκρασία του σώματος παραμένει σταθερή κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους. Το εύρος των θερμοκρασιών κυμαίνε-
ται από 40 έως 43°C.

•	 	Δεν διαθέτουν επιδερμικούς αδένες, εκτός από τον ουροπηγικό που εκκρίνει λιπώδη ουσία για 
την αδιαβροχοποίηση του φτερώματος.

Πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά των πουλιών και τις εξελικτικές τους προσαρμογές 
περιλαμβάνονται και στην Παρουσίαση «Επίσκεψη από το παρελθόν» του υλικού «Ταξιδεύοντας 
με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους: Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά 
ηλικίας 9-16 ετών».
 

Ράμφος έχει και ένα περίεργο 

θηλαστικό που ζει στην Αυστραλία 

ο Ορνιθόρυγχος ή Πλατύπους 

(Οrnithorhynchus anatinus)

21



Α2. Ταξινόμηση των πουλιών 

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί κατατάσσονται ιεραρχικά σε ευρύτερες και στενότερες ομάδες που 
αντικατοπτρίζουν τις εξελικτικές και μορφολογικές τους σχέσεις. Με πορεία από το γενικό προς το 
ειδικό, οι ομάδες αυτές ονομάζονται: Βασίλειο, Φύλο, Κλάση, Τάξη, Οικογένεια, Γένος, Είδος. Τα 
πουλιά αποτελούν κλάση του βασιλείου των ζώων.

Όσο προχωρούμε από το βασίλειο προς το είδος, οι οργανισμοί έχουν περισσότερα κοινά χαρα-
κτηριστικά και μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους.

Η ταξινόμηση των οργανισμών και των πουλιών, ειδικότερα 
σε διαφορετικές ομάδες (τάξεις, οικογένειες, γένη, είδη), βα-
σίζεται κυρίως σε ανατομικά (π.χ. σχήμα, μέγεθος οστών) 
και μορφολογικά (π.χ. χρώμα φτερώματος, ράμφος, πόδια) 
χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιούνται επίσης οικολογικά χαρα-
κτηριστικά (π.χ. ενδιαίτημα), χαρακτήρες συμπεριφοράς (π.χ. 
κελάηδημα) αλλά και γενετικοί χαρακτήρες (DNA).

Οι κοινές ομαδοποιήσεις των πουλιών μπορεί να αντιστοιχούν σε μια τάξη (όπως παρυδάτια, 
στρουθιόμορφα, χηνόμορφα) ή σε περισσότερες από μια τάξεις (π.χ. αρπακτικά, θαλασσοπούλια, 
υδρόβια, καλοβατικά). Παραδείγματα ομάδων πουλιών που αναφέρονται στις δραστηριότητες του 
υλικού είναι οι εξής:

Χηνόμορφα (τάξη Anseriformes):
Είναι κυρίως υδρόβια πουλιά που έχουν προσαρ-
μοστεί για να ζουν στην επιφάνεια του νερού ή κο-
ντά σε αυτό. Τα πόδια τους (εκτός από τρία είδη της 
Ν. Αμερικής) έχουν νηκτικές μεμβράνες ανάμεσα 
στα δάκτυλα και τα βοηθούν να κολυμπούν πολύ 
καλά. 

Περιλαμβάνουν τους κύκνους, τις χήνες και τις 
πάπιες. 

Σε όλο τον κόσμο ζουν 10.000 

περίπου είδη πουλιών. 

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί ως 

σήμερα (2013) 446 είδη πουλιών.
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Καλοβατικά: 
Μεγαλόσωμα πουλιά με λεπτά μακριά πόδια 
που βαδίζουν με ευκολία και χάρη συνήθως 
στα ρηχά νερά και σε λασπώδη εδάφη. Έχουν 
μακρύ λαιμό και μακρύ ράμφος για να πιάνουν 
την τροφή τους. 

Περιλαμβάνουν τους ερωδιούς, τους πελαρ-
γούς, τα Φοινικόπτερα, τους Γερανούς, τις Χαλ-
κόκοτες κ.ά.

Αρπακτικά: 
Σαρκοφάγα πουλιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
για να εντοπίζουν, συλλαμβάνουν και θανατώ-
νουν τη λεία τους. Διαθέτουν οξύτατη όραση για 
να εντοπίζουν την τροφή τους από απόσταση, 
δυνατά πόδια με μακριά και γερά νύχια για να 
την κρατούν και δυνατό και γαμψό ράμφος για 
να κόβουν τη σάρκα. 

Τα αρπακτικά (αετοί, γεράκια, κουκουβάγιες) 
κυνηγούν τη λεία τους, εκτός από τους γύπες οι 
οποίοι τρέφονται μόνο με ψοφίμια. 

Στρουθιόμορφα: 
Πουλιά της τάξης των Passeriformes η οποία 
περιλαμβάνει περισσότερα από τα μισά είδη 
πουλιών. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα χερσαίων 
πουλιών, τα οποία έχουν συνήθως μικρό και 
μέσο μέγεθος (π.χ. χελιδόνια, σπουργίτια, τσί-
χλες, σποροφάγα, ωδικά πτηνά κ.λπ.). 

Παίρνει το όνομά της από την αρχαία ελληνική 
λέξη για τον Σπουργίτη, στρουθός - στρουθίο. 

 

          Για την αναγνώριση μιας ταξινομικής      

       ομάδας (οικογένεια, γένος, είδος) 

    χρησιμοποιούμε τις «κλείδες αναγνώρισης». 

Οι κλείδες μας οδηγούν σε κάθε βήμα 

να επιλέξουμε κάποιο χαρακτηριστικό που 

έχει ή δεν έχει η ταξινομική ομάδα, ώστε 

να οδηγηθούμε στο επόμενο βήμα και να 

καταλήξουμε τελικά σε μια μοναδική λύση. 

Αν οι επιλογές που δίνονται σε κάθε βήμα είναι 

δύο, τότε η κλείδα ονομάζεται διχοτομική.
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Α3. Γιατί μεταναστεύουν τα πουλιά;

Η μετανάστευση είναι η μαζική μετακίνηση των πουλιών από τις περιοχές στις οποίες φωλιάζουν 
(αναπαράγονται), στις περιοχές στις περιοχές όπου θα περάσουν τον χειμώνα τους (φθινοπωρινή 
μετανάστευση) και αντίστροφα από τις περιοχές όπου διαχειμάζουν, στις περιοχές όπου φωλιάζουν 
(ανοιξιάτικη μετανάστευση). Κατά τη μετανάστευση τα πουλιά μπορεί να διανύσουν πολλές χιλιάδες 
χιλιόμετρα. 

Κινητήρια δύναμη για τη μετανάστευση αποτελεί η εξασφάλιση ευνοϊκών κλιματικών και οικολογικών 
συνθηκών για τροφή και αναπαραγωγή. Η τακτική αυτή, επιτρέπει στα πουλιά να δραστηριοποιούνται 
όλο τον χρόνο, σε αντιδιαστολή για παράδειγμα με τη χειμερία νάρκη που επιλέγουν αμφίβια, ερπετά 
και ορισμένα θηλαστικά. Πολλά είδη πουλιών που φωλιάζουν σε βόρειες περιοχές, κοντά στον 
Αρκτικό κύκλο, μετακινούνται το φθινόπωρο νότια για να αποφύγουν τις χαμηλές θερμοκρασίες 
και να έχουν περισσότερη τροφή διαθέσιμη (π.χ. πάπιες, χήνες, κύκνοι, Καλημάνες, Στικταετοί). 
Άλλα πουλιά που είναι τροπικά είδη, μεταναστεύουν την άνοιξη σε εύκρατες περιοχές, όπου 
έχουν μειωμένο ανταγωνισμό για τροφή και θέσεις φωλιάσματος (π.χ. χελιδόνια, Μελισσοφάγοι, 
Συκοφάγοι, Τσαλαπετεινοί).
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Ορισμένα πουλιά πραγματοποιούν εποχιακές μετακινήσεις 
αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Ο Καβουνιάρης για 
παράδειγμα, ζει όλο τον χρόνο στη χώρα μας· τον χειμώνα 
είναι πολύ κοινός σε χαμηλά υψόμετρα ακόμα και μέσα 
στις πόλεις, την άνοιξη όμως μετακινείται κυρίως ψηλά στα 
βουνά όπου και φωλιάζει.

Τα διάφορα είδη πουλιών ακολουθούν διαφορετικές 
στρατηγικές κατά το ταξίδι τους. Ορισμένα πετούν σε 
σχηματισμούς σε κοπάδια (χήνες, πάπιες), άλλα πετούν 
μοναχικά (αρπακτικά), άλλα πετούν σε μεγάλους αριθμούς 
αλλά χωρίς συντονισμό (στρουθιόμορφα). Ορισμένα 
πετούν κατά μέτωπο, διασχίζοντας τα εμπόδια (θάλασσα, 
ερήμους, οροσειρές) χωρίς στάση στον μικρότερο δυνατό 
χρόνο (χελιδόνια, μικρόπουλα), ενώ άλλα ακολουθούν 
συνήθως μακρύτερες διαδρομές πάνω από τη στεριά 
με περισσότερες στάσεις και αποφεύγοντας τα εμπόδια 
(πελαργοί, Ασπροπάρηδες).

Σημαντικές στάσεις σε ένα μεγάλο ταξίδι

Κατά τη διάρκεια ενός μεταναστευτικού ταξιδιού, το οποίο 
μπορεί να εκτείνεται από εκατοντάδες ως αρκετές χιλιάδες 
χιλιόμετρα, ένα πουλί έχει ανάγκη να πραγματοποιήσει 
στάσεις για ξεκούραση και ανεφοδιασμό, ειδικά αμέσως 
μετά τη διάσχιση κάποιου δύσκολου εμποδίου (π.χ. 
θάλασσα, έρημος, οροσειρές). Τα σημεία που επιλέγει θα 
πρέπει να παρέχουν ικανοποιητική τροφή και ασφαλές 
καταφύγιο από πιθανούς εχθρούς, ώστε να μείνει για 
λιγοστές ώρες ή ημέρες πριν συνεχίσει το ταξίδι του. 

Έλλειψη κατάλληλων μεταναστευτικών σταθμών είτε λόγω ακατάλληλων βιότοπων, είτε λόγω 
ανεπάρκειας τροφής, είτε λόγω κινδύνων ή ενόχλησης από εχθρούς, έχουν σημαντική επίπτωση 
στην ικανότητα του πουλιού να ολοκληρώσει με επιτυχία το ταξίδι του. Πουλιά που δεν βρίσκουν 
σημεία για να ανεφοδιαστούν, μπορεί να εξαντληθούν πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Αν πάλι 
σταματήσουν σε μη ασφαλή σημεία, μπορεί να θανατωθούν ή να αναγκαστούν να ξαναπετάξουν 
πριν προλάβουν να ξεκουραστούν. 

Η προστασία των μεταναστευτικών ειδών και η διασφάλιση των μεταναστευτικών 
διαδρομών τους είναι αντικείμενο διεθνών συνθηκών όπως η «Συνθήκη για τη Διατήρηση 
των Μεταναστευτικών Ειδών» ή «Συνθήκη της Βόννης» και η πιο εξειδικευμένη 
«Συνθήκη για τη Διατήρηση των Αφρο-Ευρασιατικών Μεταναστευτικών Υδρόβιων 
Πτηνών» (AEWA). 

Επιπλέον πληροφορίες για τη μετανάστευση των πουλιών περιλαμβάνονται στην Παρουσίαση 
«Επίσκεψη από το παρελθόν» και στα Φύλλα της  Δραστηριότητας «Ένας για όλους και όλοι για 
έναν!» (Δρ. 13) από το υλικό «Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους: 
Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 9-16 ετών».
    

Πάνω από 123 είδη πουλιών 

απαντώνται στην Ελλάδα ως χειμερινοί 

επισκέπτες από βορειότερες χώρες.

Δεν μεταναστεύουν μόνο τα πουλιά 

αλλά και θηλαστικά (νυχτερίδες, 

φάλαινες, καριμπού, γκνου), ψάρια 

(χέλια, σολομοί, τόνοι), έντομα 

(πεταλούδες).
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Α4. Παρατηρώντας τα πουλιά

Πληροφορίες για την παρατήρηση πουλιών μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο 
της Ορνιθολογικής στη σελίδα:  
http://www.ornithologiki.gr/questions/birdwatching

Βιβλία για την παρατήρηση πουλιών

Τσούνης	Γ.,	1999.	Bird	watching:	Στο	μαγικό	κόσμο	των	πουλιών.	
 Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Πορτόλου Δ., Μπουρδάκης Σ., Βλαχος Χ., Καστρίτης Θ. & Δημαλέξης Τ. (επιμέλεια), 2009. 
  Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για 

τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. (στο 4ο 
Κεφάλαιο)

Mills	S.,	2011.	Birdwatching	in	Northern	Greece	-	a	site	guide.	2nd	edition.	
	 http://www.birdwing.eu/birdwing-books

Vlachos	C.,	Trigou	R.	&	Stavrakas	L.,	(2013).	Birding	in	Greece.	
	 Travel	Guide	to	birdwatching	sites	in	Greece.	Hellenic	Ornithological	Society,	Athens.
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Οδηγοί παρατήρησης πουλιών

Svensson	L.,	Mullarney	K.,	Zetterstrom	D.	&	Grant	P.J.,	2010.	Collins	Bird	Guide:	
	 	The	most	complete	guide	to	the	birds	of	Britain	and	Europe.	2nd	Edition.	
	 Harper	Collins,	London.

Svensson	L.,	Mullarney	K.,	Zetterstrom	D.	&	Grant	P.J.,	2007.	Τα	πουλιά	της	Ελλάδας,	
  της Κύπρου και της Ευρώπης. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. Μετάφραση 

από	την	αγγλική	έκδοση	(1999).	Collins	Bird	Guide.	Harper	Collins,	London.

Barthel	P.	&	Dougalis	P.,	2008.	New	Holland	European	Bird	Guide.	New	Holland.

Beaman	M.	&	Madge	S.,	1998.	The	Handbook	of	bird	identification:	for	Europe	and	
	 the	Western	Palearctic.	Christopher	Helm.

Jonsson	L.,	1996.	Birds	of	Europe	with	North	Africa	and	the	Middle	East.	
	 Christopher	Helm.

Bezzel	E.,	2010.	Πουλιά:	Παρατήρηση	και	ακριβής	προσδιορισμός	του	είδους	
 με τον έλεγχο των τριών σημείων. Καρακώτσογλου, Αθήνα.

Mills	S.	&	Koll	H.,	2009.	Ο	παιδικός	οδηγός	για	τα	πουλιά	της	Ελλάδας.	
	 http://www.birdwing.eu/birdwing-books	

Χανδρινός Γ. & Δημητρόπουλος Α., 1983. Αρπακτικά πουλιά της Ελλάδας. 
	 Ευσταθιάδης	Group,	Αθήνα.

Επίσης χρήσιμες εκδόσεις:

Ναζηρίδης Θ. & Δουγαλής Π., 2012. Τα πουλιά του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης. 
  Οδηγός αναγνώρισης των κοινών ειδών. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, 

Κερκίνη Σερρών.

Μακρυγιάννη Ε. & Χατζηρβασάνης Β., 2008. Αναγνωρίζω εύκολα τα πουλιά στο Δέλτα 
 Έβρου. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, Αλεξανδρούπολη.

Διαμαντίδου Ο. & Τερζής Β., 2005. Φτερωτοί κάτοικοι στο Νομό Ξάνθης. 
 Οδηγός παρατήρησης πουλιών. Νομαρχία Ξάνθης.
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Α5. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα άγρια πουλιά; 

Πληροφορίες για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα άγρια πουλιά μπορείτε να βρείτε 
στον ιστότοπο της Ορνιθολογικής στις σελίδες:  
http://www.ornithologiki.gr/faq  και 
http://www.ornithologiki.gr/faq/wildlife_first_aid 

Ειδικότερα για τη Νανόχηνα: 
http://www.ornithologiki.gr/nanoxina/help
 
Επίσης: http://www.neagenia.gr/viopoikilotita/docs/agriapoulia.pdf 
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Β1. Οι χήνες  (βασικά χαρακτηριστικά, διαφορές με πάπιες) 

Οι χήνες είναι μεγαλόσωμα πουλιά με βαριά κατασκευή, προσαρμοσμένα να βόσκουν σε λιβάδια και 
έλη με χαμηλή βλάστηση. Έχουν λοιπόν σχετικά μακριά και δυνατά πόδια για εύκολο περπάτημα, λαιμό 
μέτριου μήκους που τους επιτρέπει όταν σκύβουν να φτάνουν άνετα το έδαφος και κωνικό και δυνατό 
ράμφος, οδοντωτό στο πάνω μέρος, κατάλληλο για να πιάνουν και να κόβουν το χορτάρι με το οποίο 
κυρίως τρέφονται. Τα περισσότερα είδη αναπαράγονται στις ψυχρές περιοχές του βόρειου ημισφαι-
ρίου γύρω από τον Αρκτικό κύκλο, αλλά ξεχειμωνιάζουν σε νοτιότερες, λιγότερο ψυχρές περιοχές.  
Κατά τη μετανάστευση σχηματίζουν μεγάλα κοπάδια τα οποία διατηρούν και τον χειμώνα. Ζευγαρώ-
νουν με έναν σύντροφο σε όλη τους τη ζωή και φροντίζουν και οι δυο γονείς τους νεοσσούς.

Στην Ελλάδα συναντούμε τον χειμώνα συνήθως τέσσερα είδη χηνών: τη Σταχτόχηνα Anser anser, 
την Ασπρομέτωπη Χήνα Anser albifrons, τη Νανόχηνα Anser erythropus και την Κοκκινόχηνα Bran-
ta ruficollis, κυρίως στους υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας. Τρία ακόμα είδη έχουν παρατηρηθεί 
λίγες ή ελάχιστες φορές. Η Ασπρομέτωπη Χήνα είναι η πιο πολυάριθμη στη χώρα μας, η Σταχτόχηνα 
όμως είναι η μοναδική που αναπαράγεται στην Ελλάδα. Η Σταχτόχηνα μάλιστα  είναι ο πρόγονος της 
κατοικίδιας χήνας. 

Ποιες διαφορές έχουν οι χήνες από τις πάπιες;
•	 	Οι	χήνες	είναι	αρκετά	μεγαλύτερες,	ως	και	διπλάσιες	σε	μέγεθος	από	τις	πάπιες
•	 	Οι	χήνες	έχουν	μακρύτερο	και	παχύτερο	λαιμό	από	τις	πάπιες
•	 	Οι	χήνες	έχουν	κωνικό	και	αναλογικά	μικρότερο	ράμφος	ενώ	οι	πάπιες	συνήθως	πλατύ	και	αναλο-

γικά μεγαλύτερο
•	 	Στις	χήνες	αρσενικά	και	θηλυκά	άτομα	έχουν	την	ίδια	εμφάνιση,	ενώ	αντίθετα	στις	πάπιες	τα	αρσε-

νικά έχουν έντονα χρώματα και διαφέρουν από τα θηλυκά
•	 	Τις	χήνες	θα	τις	συναντήσουμε	συνήθως	σε	χωράφια	και	υγρά	λιβάδια,	ενώ	τις	πάπιες	να	κολυ-

μπούν στο νερό ή να κουρνιάζουν δίπλα στις όχθες
•	 Οι	πάπιες	πετούν	με	πολύ	γρήγορο	φτεροκόπημα,	ενώ	οι	χήνες	έχουν	πιο	βαρύ	πέταγμα
•	 Οι	χήνες	κρατούν	το	ίδιο	ταίρι	σε	όλη	τους	τη	ζωή.	Οι	πάπιες	συχνά	αλλάζουν	ταίρι	κάθε	χρόνο
•	 Οι	πάπιες	γεννούν	περισσότερα	αβγά	από	τις	χήνες	

Β. Νανόχηνα 

Κοκκινόχηνα Νανόχηνα Ασπρομέτωπη Χήνα Σταχτόχηνα

Γκισάρι Σαρσέλα Χουλιαρόπαπια Πρασινοκέφαλη Πάπια
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Β2.  Το πέταγμα των χηνών  (σχηματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας)

Οι χήνες είναι πουλιά με πολύ ισχυρές ικανότητες στην πτήση. Έχουν δυνατές, μυτερές φτερούγες 
και ισχυρούς μύες κι έτσι μπορούν να διανύουν πολύ μεγάλες αποστάσεις πετώντας μέρα και 
νύχτα. Μπορούν να πετούν σε πολύ μεγάλα υψόμετρα και να ξεπερνούν βουνά και οροσειρές. Για 
παράδειγμα, οι Ινδικές χήνες κατά τη μετανάστευση πετούν πάνω από τα Ιμαλάια σε υψόμετρα 
ως 7.300 μέτρα, ενώ υπάρχουν αναφορές για παρατηρήσεις σμηνών ως και τα 9.500 μέτρα.

Όταν	μεταναστεύουν	οι	χήνες	σχηματίζουν	ομάδες	και	πετούν	σε	σχηματισμό	V	ή	σε	«παλλόμενες	
γραμμές». Ο σχηματισμός αυτός βοηθά να γίνεται το ταξίδι πιο ξεκούραστο. Το πρώτο πουλί στον 
σχηματισμό δημιουργεί με το φτεροκόπημά του ευνοϊκές συνθήκες άνωσης για τα επόμενα πουλιά 
που ακολουθούν. 

Με τον τρόπο αυτό τα πουλιά μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 15% της ενέργειας που θα 
ξόδευαν αν έκαναν το ταξίδι μόνα τους ή τυχαία διασκορπισμένα και μπορούν να διανύσουν τελικά 
μεγαλύτερες αποστάσεις μέχρι τον επόμενο σταθμό τους. Βέβαια η χήνα που βρίσκεται στην κορυφή 
του σχηματισμού κουράζεται γρηγορότερα και γι΄ αυτό κατά διαστήματα ένα άλλο ξεκούραστο 
πουλί από το κοπάδι παίρνει τη θέση της. Το πέταγμα σε σχηματισμό επιτρέπει ακόμα στα πουλιά 
να διατηρούν οπτική επαφή μεταξύ τους, να επικοινωνούν, να διατηρούν τον συντονισμό τους, να 
αποφεύγουν τις συγκρούσεις, αλλά και να διδάσκουν στα νεαρά τη διαδρομή.  
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Πώς είναι; 

Η Νανόχηνα είναι η μικρότερη χήνα της Ευρώπης με 
μήκος σώματος λίγο περισσότερο από μισό μέτρο 
και άνοιγμα φτερών 120-135 εκ. Έχει χρώμα καφέ-
γκρι με ανοιχτόχρωμες ρίγες στα πλευρά, σκούρες 
κηλίδες στην κοιλιά, λευκό υπογάστριο και μια άσπρη 
λωρίδα στην άκρη της ουράς. Τα πόδια της έχουν 
χρώμα πορτοκαλοκόκκινο και τα δάκτυλά της είναι 
ενωμένα με μεμβράνες, κατάλληλα για κολύμπι αλλά 
και περπάτημα. Το κεφάλι της είναι μικρό, με κοντό, 
κωνικό, ρόδινο ράμφος. Έχει χαρακτηριστικό λευκό 
χρώμα στη βάση του ράμφους και στο μέτωπο. 
Ξεχωριστό της γνώρισμα είναι ένα κίτρινο δαχτυλίδι 
γύρω από τα μάτια.

Μοιάζει πάρα πολύ με την Ασπρομέτωπη Χήνα και 
είναι δύσκολο να τις ξεχωρίσουμε. Συχνά μάλιστα 
μια ή λίγες Νανόχηνες είναι ανακατεμένες με 
κοπάδια από άλλες χήνες (στη χώρα μας κυρίως 
Ασπρομέτωπες) που ψάχνουν την τροφή τους και 
χρειάζεται πολλή εμπειρία και εξάσκηση για να 
καταφέρει κάποιος να διακρίνει τα δυο είδη. 

Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές 
Νανόχηνας - Ασπρομέτωπης Χήνας μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα:
http://www.ornithologiki.gr/nanoxina 

Πώς ξεχωρίζουμε μία ενήλικη Νανόχηνα 
σε σχέση με μία ενήλικη Ασπρομέτωπη Χήνα;

1. Είναι μικρότερη σε μέγεθος

2. Έχει ένα κίτρινο δακτύλιο γύρω από το μάτι

3.  Η λευκή περιοχή στη βάση του ράμφους και στο μέτωπο  
εκτείνεται περισσότερο προς τα πίσω και επάνω

4. Το ράμφος της είναι πιο μικρό και τριγωνικό

5. Είναι γενικά πιο σκούρη

6. Οι μαύρες κηλίδες της κοιλιάς είναι λιγότερες

Β3.  Γνωριμία με τη Νανόχηνα  

Ασπρομέτωπη Χήνα

Νανόχηνα
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Πού ζει;

Η Νανόχηνα φωλιάζει την άνοιξη στις τούνδρες στη βόρεια Σκανδιναβία και Σιβηρία και τον χειμώνα 
μεταναστεύει σε νοτιότερες περιοχές, από τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα ως την Κασπία και 
την Κίνα. Στην Ελλάδα ξεχειμωνιάζουν τα άτομα του ευρωπαϊκού πληθυσμού που αναπαράγονται 
στη βόρεια Σκανδιναβία. Τη συναντούμε κατά κύριο λόγο στη λίμνη Κερκίνη και στο Δέλτα Έβρου, 
έχει παρατηρηθεί όμως και στο Δέλτα Νέστου, στη λίμνη Ισμαρίδα και στη λίμνη Κορώνεια. 

Θα τη βρούμε σε ανοικτές φυσικές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση που βρίσκονται κοντά σε 
υγρότοπους, όπως λίμνες και βάλτους και σπάνια σε καλλιέργειες. Προτιμά τα υγρά λιβάδια αλλά και 
τους αλμυρόβαλτους και αποφεύγει περιοχές με ψηλή βλάστηση (π.χ. καλαμώνες) που περιορίζουν 
την ορατότητά της.

Τι τρώει;

Τρέφεται κυρίως με χορτάρι χαμηλής βλάστησης που βρίσκει σε φυσικά λιβάδια. Μπορεί ακόμα να 
φάει βλαστούς, φύλλα και ρίζες από υδρόβια και άλλα φυτά και σπάνια σπόρους και βλαστούς σε 
καλλιέργειες (π.χ. σταροχώραφα).
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Β4. Το ταξίδι της Νανόχηνας 

Μετά την αναπαραγωγή τους το καλοκαίρι στη βόρεια Σκανδιναβία, οι Νανόχηνες ξεκινούν το ταξίδι 
τους στα μέσα Αυγούστου. Ο πρώτος σημαντικός σταθμός είναι η χερσόνησος Κανίν (βορειοδυτική 
αρκτική Ρωσία). Εκεί ο πληθυσμός χωρίζεται και ακολουθεί δυο διαφορετικές μεταναστευτικές 
διαδρομές για τις περιοχές διαχείμασης. Περισσότερα από τα μισά πουλιά ακολουθούν τη λεγόμενη 
ευρωπαϊκή διαδρομή που περνά από τις χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία και την ανατολική 
Ουγγαρία για να καταλήξει στα τέλη Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο στη Βόρεια Ελλάδα, πρώτα 
στην Κερκίνη και μετά στο Δέλτα Έβρου. Τα υπόλοιπα ακολουθούν τη λεγόμενη κεντροασιατική 
διαδρομή και καταλήγουν στην Ελλάδα μέσω Ρωσίας, Καζακστάν και Ουκρανίας. Την ευρωπαϊκή 
διαδρομή ακολουθούν συνήθως τα ζευγάρια που απέκτησαν απογόνους με τα μικρά τους και την 
κεντροασιατική τα πουλιά που δεν αναπαράχθηκαν με επιτυχία.

Οι Νανόχηνες μένουν στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα Μαρτίου περίπου. Κατά την ανοιξιάτικη μετανά-
στευση ακολουθούν πιο σύντομη διαδρομή περνώντας από την ανατολική Ουγγαρία, τη Λιθουανία, 
την Εσθονία και τη Φινλανδία και καταλήγουν στα τέλη Μαΐου - αρχές Ιουνίου στα έλη Βαλντάκ στη 
βόρεια Νορβηγία.

Επιπλέον πληροφορίες για το ταξίδι της Νανόχηνας θα βρείτε στα Φύλλα των Δραστηριοτήτων «Μια 
ιστορία για τη Νανόχηνα» (Δρ. 11) και «Από μέρος σε μέρος» (Δρ. 19) από το υλικό «Ταξιδεύοντας 
με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους: Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά 
ηλικίας 9-16 ετών».

Μπορείτε ακόμα να ενημερωθείτε για τις ετήσιες παρατηρήσεις και το ταξίδι της Νανόχηνας στους 
ιστότοπους: http://www.piskulka.net και www.ornithologiki.gr/nanoxina.

λευκά βέλη: 
ανοιξιάτικη 
μετανάστευση

ανοικτά πράσινα 
βέλη: φθινοπωρινή 
ευρωπαϊκή διαδρομή

σκούρα πράσινα 
βέλη: φθινοπωρινή 
κεντροασιατική 
διαδρομή
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 Β5. Απειλές και προστασία της Νανόχηνας 

Καθεστώς προστασίας

Η Νανόχηνα είναι είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί παγκοσμίως. Ο παγκόσμιος πληθυσμός της 
υπολογίζεται σε 28.000-33.000 άτομα. Ο πληθυσμός που αναπαράγεται στη βόρεια Σκανδιναβία 
και ξεχειμωνιάζει στην Ελλάδα έχει περιοριστεί σε μόλις 20 περίπου ζευγάρια. Περιλαμβάνεται στον 
Κόκκινο Κατάλογο Απειλουμένων Ειδών στην κατηγορία Τρωτό σε διεθνές επίπεδο, Κινδυνεύον για 
την Ευρώπη και Κρισίμως Κινδυνεύον για την Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό προστατεύεται σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα έχει απαγορευτεί το κυνήγι της από το 1985. Στους 
υγρότοπους που ξεχειμωνιάζει έχουν ιδρυθεί Καταφύγια Άγριας Ζωής, έχουν χαρακτηριστεί Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000.

Απειλές

Οι κυριότερες απειλές για τη Νανόχηνα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η άμεση θανάτωση της λόγω 
λαθροθηρίας, η απώλεια και υποβάθμιση των βιοτόπων όπου σταθμεύει και διαχειμάζει, η όχληση 
από ανθρώπινες δραστηριότητες που τρομάζουν τις χήνες και τις εκτοπίζουν σε περιοχές μη 
κατάλληλες ή μη ασφαλείς, αρνητικοί παράγοντες στις περιοχές φωλιάσματος που μειώνουν την 
αναπαραγωγική τους επιτυχία, αλλά και ελλείψεις στις γνώσεις μας για το είδος. Πιο αναλυτικές 
πληροφορίες για αυτές τις απειλές υπάρχουν στα Φύλλα της Δραστηριότητας «Τα προβλήματα 
μιας σπάνιας χήνας» (Δρ. 18), όπως και στη Δραστηριότητα «Από μέρος σε μέρος» (Δρ. 19) από 
το υλικό «Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους: Υλικό Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 9-16 ετών».

Σε ότι αφορά την απώλεια και υποβάθμιση των βιοτόπων της Νανόχηνας, εκτός από την αποξήρανση 
και την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, ένας ακόμα απειλητικός παράγοντας για τις περιοχές 
αναπαραγωγής στην τούνδρα είναι η Κλιματική Αλλαγή και οι αλλαγές στα ενδιαιτήματα που θα 
επιφέρει. Επίσης, αρνητικές επιπτώσεις προκαλούν έργα για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 
στη Σκανδιναβία αλλά και στις περιοχές διαχείμασης στην Κίνα, καθώς αλλάζουν τη διαθεσιμότητα 
νερού στους υγρότοπους.

Στους τόπους αναπαραγωγής στη Σκανδιναβία και τη Ρωσία οι πληθυσμοί απειλούνται από το παρά-
νομο κυνήγι, την κατά λάθος θανάτωση, την ενόχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες (κυνήγι, 
ψάρεμα, τουρισμός), αλλά και από τους φυσικούς της θηρευτές, τις αλεπούδες, που επιτίθενται στις 
φωλιές.

Στις περιοχές κατά μήκος της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής απειλές αποτελούν κυρίως 
η απώλεια ή υποβάθμιση των βιοτόπων και η ενόχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες. Στις 
περιοχές διαχείμασης πιο σημαντικές απειλές είναι η έλλειψη κατάλληλων, απομονωμένων και 
ασφαλών βιοτόπων για τροφή και κούρνιασμα και το παράνομο κυνήγι αλλά και η ενόχληση από 
τον άνθρωπο.
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Μέτρα προστασίας

Για την προστασία της Νανόχηνας σε διεθνές επίπεδο έχει αναγνωριστεί η ανάγκη να:

•	 Περιοριστεί	η	πίεση	από	το	κυνήγι	σε	σημαντικές	περιοχές	όπου	διαχειμάζει	και	σταθμεύει
•	 Γίνει	εντοπισμός,	παρακολούθηση	και	προστασία	των	πιο	σημαντικών	περιοχών
•	 Συνεχιστεί	η	δορυφορική	παρακολούθηση	και	η	έρευνα
•	 	Αποτραπεί	η	απώλεια	ενδιαιτημάτων	και	να	γίνει	διαχείριση	των	βιοτόπων	στις	περιοχές	
 όπου διαχειμάζει και σταθμεύει
•	 Προωθηθεί	η	νομική	προστασία	σε	διεθνές	και	εθνικό	επίπεδο
•	 Προωθηθεί	η	ενημέρωση	και	ευαισθητοποίηση	του	κοινού

Στην Ελλάδα:

•	 	Απαγορεύτηκε	το	2012	για	τρία	χρόνια	το	κυνήγι	της	Ασπρομέτωπης	Χήνας	μέσα	στα	όρια	των	
ΖΕΠ όπου διαχειμάζει σταθερά ή περιστασιακά η Νανόχηνα, ώστε να αποκλειστεί η εκούσια ή 
ακούσια θανάτωσή της. Απαγόρευση του κυνηγιού της Ασπρομέτωπης σε όλη τη χώρα για τους 
ίδιους λόγους είχε ισχύσει και την περιόδο 1993-2003.

•	 	Στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	LIFE+	θα	εφαρμοστεί	ειδικό	σύστημα	φύλαξης	στην	Κερκίνη	και	το	
Δέλτα Έβρου και θα αξιολογηθεί η κυνηγετική δραστηριότητα.

•	 	Πραγματοποιείται	συντονισμένη	και	λεπτομερής	παρακολούθηση	του	είδους	και	συνεχής	κατα-
γραφή του πληθυσμού με στενή συνεργασία Φορέων Διαχείρισης, Ορνιθολογικής και άλλων φο-
ρέων.

•	 	Θα	γίνουν	παρεμβάσεις	αποκατάστασης	του	ενδιαιτήματος	της	Νανόχηνας	μετά	από	ανάλυση	των	
διατροφικών της συνηθειών. Σημαντική ανάλογη παρέμβαση είχε πραγματοποιηθεί στο Δέλτα 
Έβρου το 2001-2005 με την αποκατάσταση και διατήρηση των υγρών λιβαδιών της λιμνοθάλασ-
σας Δράνας.

•	 	Πραγματοποιούνται	δράσεις	ενημέρωσης	για	την	κα-
ταπολέμηση της λαθροθηρίας και ειδικά εκπαιδευτικά 
σεμινάρια για νέους κυνηγούς, φύλακες και δημόσιους 
λειτουργούς.

•	 	Πραγματοποιούνται	 δράσεις	 ευαισθητοποίησης	 του	
κοινού και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

•	 	Ενισχύεται	η	διεθνής	συνεργασία	και	δικτύωση	μεταξύ	
των χωρών στις οποίες διαχειμάζει, ξεκουράζεται και 
φωλιάζει η Νανόχηνα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Νανόχηνες και το 
πρόγραμμα LIFE+ Φύση που υλοποιείται από την Ορ-
νιθολογική μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προ-
γράμματος: 
http://www.ornithologiki.gr/nanoxina

Ειδικές πληροφορίες για τις Νανόχηνες θα βρείτε και 
στον ιστότοπο http://www.piskulka.net
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Λίμνη Κερκίνη

Η λίμνη Κερκίνη αποτελεί τη μια από τις δυο σημαντικότερες περιοχές για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα. 
Φιλοξενεί πλουσιότατη βιοποικιλότητα με περισσότερα από 300 είδη πουλιών, 1.200 είδη φυτών, 
4.300 είδη εντόμων αλλά και πολλά ψάρια, αμφίβια, ερπετά και θηλαστικά και γι’ αυτό έχει 
χαρακτηριστεί υγρότοπος διεθνούς σημασίας, προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ και αποτελεί 
Εθνικό Πάρκο. Είναι η πρώτη περιοχή στη χώρα μας που υποδέχεται τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 
τις Nανόχηνες που ακολουθούν τη λεγόμενη ευρωπαϊκή διαδρομή. Την εποχή αυτή η στάθμη της 
λίμνης είναι χαμηλή και οι Nανόχηνες βρίσκουν άφθονες εκτάσεις με υγρά λιβάδια για να τραφούν. 
Σε αυτό συμβάλλει και ο σημαντικός πληθυσμός από νεροβούβαλους της περιοχής που τρέφονται 
με την υδρόβια βλάστηση στα ρηχά νερά κι έτσι τη διατηρούν χαμηλή. 

Η λίμνη Κερκίνη προσφέρει επίσης ένα ασφαλές καταφύγιο για τις Nανόχηνες. Οι ανοιχτές εκτάσεις 
στη βόρεια πλευρά της λίμνης επιτρέπουν στις Nανόχηνες να εντοπίζουν έγκαιρα πιθανές απειλές 
και να αντιδρούν αποτελεσματικά. Το κυνήγι δεν επιτρέπεται, το καθεστώς προστασίας είναι αυστηρό 
και υπάρχει φροντίδα για τη φύλαξη του υγρότοπου.

Οι Nανόχηνες παραμένουν στην Κερκίνη 2-4 μήνες, όσο η στάθμη της λίμνης είναι χαμηλή και οι 
εκτάσεις που βρίσκουν την τροφή τους άφθονες. Με τις πρώτες παγωνιές και τη σταδιακή άνοδο της 
στάθμης της λίμνης αναχωρούν για το Δέλτα του ‘Εβρου. 

Γ.  Σημαντικές περιοχές  
για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα
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Δέλτα Έβρου

Το Δέλτα του ποταμού Έβρου αποτελεί τη σημαντικότερη περιοχή για τη Νανόχηνα στη χώρα 
μας. Αποτελεί επίσης Εθνικό Πάρκο, καθώς και υγρότοπο διεθνούς σημασίας (συνθήκη Ραμσάρ) 
με βιοποικιλότητα που περιλαμβάνει 317 είδη πουλιών, 46 είδη ψαριών, 28 είδη ερπετών και 
αμφιβίων αλλά και πολλά φυτά και ποικιλία οικοτόπων. Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής 
είναι ότι φιλοξενεί όχι μόνο πολλά είδη πουλιών αλλά και σε μεγάλους αριθμούς, γεγονός που την 
καθιστά εξαιρετικά σημαντική τόσο ως μεταναστευτικό σταθμό, όσο και ως περιοχή διαχείμασης σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Νανόχηνες φτάνουν στο Δέλτα Έβρου στα τέλη Δεκεμβρίου συνήθως και παραμένουν εκεί ως τον 
Μάρτιο, πριν ξεκινήσουν το ανοιξιάτικο ταξίδι τους προς τη βόρεια Σκανδιναβία. Στο Δέλτα Έβρου 
καταγράφεται κάθε χρόνο ο μεγαλύτερος αριθμός από Νανόχηνες για τη χώρα μας. 

Η περιοχή προσφέρει στις Νανόχηνες άφθονη τροφή σε φυσικούς βιότοπους, όπως τους εκτετα-
μένους αλμυρόβαλτους και τα λιβάδια, όπου βόσκουν την αυτοφυή ποώδη βλάστηση. Αν και υπάρ-
χουν επίσης μεγάλες εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες (σιτηρά), οι Νανόχηνες σπάνια τρέφονται 
σε αυτές. Υπάρχει ωστόσο ανάγκη για καλύτερη διαχείριση της βόσκησης αγροτικών ζώων στα 
φυσικά λιβάδια, ώστε να εξασφαλιστούν ευνοϊκές συνθήκες τροφής τόσο για τις χήνες όσο και για 
τα αγροτικά ζώα.

Αν και στο Δέλτα Έβρου το κυνήγι επιτρέπεται σε ορισμένες ζώνες, οι Νανόχηνες παραμένουν 
ασφαλείς, καθώς έχει βρεθεί ότι κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου παραμένουν μέσα στα 
όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής. Επίσης από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Φεβρουάριο του 
2015 έχει απαγορευτεί το κυνήγι της Ασπρομέτωπης Χήνας στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας 1, ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο θανάτωσης Νανόχηνας από λάθος. 

Λίμνη Ισμαρίδα

Η λίμνη Ισμαρίδα ή Μητρικού είναι μια μικρή, ρηχή λίμνη, νότια της Κομοτηνής. Αποτελεί τμήμα 
του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και υγρότοπο διεθνούς σημασίας, 
ενώ είναι η μοναδική λίμνη γλυκού νερού στη Θράκη. Μέχρι τις αρχές του 2000 ήταν μια ακόμα 
περιοχή που φιλοξενούσε τακτικά Νανόχηνες, ειδικά στα  λιβάδια και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις 
που εκτείνονται γύρω από τη λίμνη. 

Εδώ έχουν παρατηρηθεί μερικά από τα μεγαλύτερα κοπάδια Νανόχηνας. Τις δυο τελευταίες 
δεκαετίες  οι χώροι διατροφής των Νανοχηνών έχουν αλλοιωθεί και είτε έχουν μετατραπεί σε ρηχό 
έλος μόνιμα κατακλυσμένο με γλυκό νερό και με βλάστηση με καλάμια, είτε οι καλλιέργειες έχουν 
εγκαταλειφθεί και έχει αναπτυχθεί φυσική βλάστηση. Και στις δυο περιπτώσεις το ενδιαίτημα δεν 
είναι πια κατάλληλο για τις Νανόχηνες. 

Παράλληλα, η ασφαλτόστρωση κι επέκταση του οδικού δικτύου γύρω από τη λίμνη, καθώς και το 
παράνομο κυνήγι ήταν παράγοντες ενόχλησης και μείωσαν την ασφάλεια των πουλιών. Το τελικό 
αποτέλεσμα ήταν να πάψουν οι Νανόχηνες να επισκέπτονται πλέον την περιοχή από το 2001.

1 Το ίδιο ισχύει και στις άλλες ΖΕΠ όπου συναντώνται Νανόχηνες, δηλαδή στην Κερκίνη, στο Δέλτα Νέστου, στην Ισμαρίδα 
και στην Κορώνεια-Βόλβη.
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Δέλτα Νέστου

Το Δέλτα του Νέστου είναι υγρότοπος διεθνούς σημασίας (συνθήκη Ραμσάρ) και περιλαμβάνεται 
στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Κοντά στην εκβολή του, εκτός από τα δύο 
εναπομείναντα τμήματα του υδροχαρούς δάσους Κοτζά Ορμάν, υπάρχει μία μεγάλη έκταση που 
διατηρεί ακόμη τη φυσικότητα της σε μεγάλο βαθμό. 

Έλη, καλλιέργειες, λιβάδια, πλημμυρισμένοι θαμνώνες και μικρά δάση, σε συνδυασμό με την ηρεμία 
που επικρατεί στην περιοχή, αποτελούν χειμωνιάτικο καταφύγιο για λίγες εκατοντάδες Ασπρομέ-
τωπες Χήνες. Ανάμεσά τους, έχουν παρατηρηθεί περιστασιακά και λίγες Νανόχηνες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τέσσερις παραπάνω περιοχές μπορείτε να βρείτε στους ιστό-
τοπους και στο έντυπο ενημερωτικό υλικό των Φορέων Διαχείρισης των αντίστοιχων Εθνικών 
Πάρκων:

http://www.kerkini.gr 
http://www.evros-delta.gr/gr
http://www.epamath.gr
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Βαρβάρα (Tadorna tadorna): 

Τη συναντούμε συνήθως σε κοπάδια σε παράκτιες λιμνοθάλασσες, αλυκές, λασποτόπια και ρηχές 
αμμώδεις ακτές. Τρέφεται στα ρηχά και έξω από το νερό με μικρά μαλάκια και καρκινοειδή αλλά και 
με φυτική τροφή.

Γαλαζοπαπαδίτσα (Parus caeruleus): 

Μικρό στρουθιόμορφο που ζει στα δέντρα σε φυλλοβόλα και μικτά δάση αλλά και σε πάρκα και 
κήπους. Χοροπηδάει ή κρέμεται ανάποδα στα κλαδιά των δέντρων ψάχνοντας για έντομα και 
προνύμφες εντόμων που αποτελούν κυρίως την τροφή της.

Γκισάρι (Aythya ferina): 

Τον χειμώνα σχηματίζει μεγάλα κοπάδια σε λίμνες με πλούσια 
βλάστηση. Φωλιάζει μέσα στις καλαμιές και τρέφεται βουτώντας στο 
νερό παίρνοντας φόρα ενώ τρέφεται και στην επιφάνεια του νερού. 

Γκιώνης (Otus scops): 

Νυχτόβιο αρπακτικό που συναντάμε συνήθως το καλοκαίρι σε 
ανοιχτά δάση, ελαιώνες αλλά και κοντά σε οικισμούς σε συστάδες 
δέντρων και πάρκα. Φωλιάζει σε τρύπες δέντρων ή κτισμάτων και 
τρέφεται κυρίως με μεγάλα έντομα.

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus): 

Παρυδάτιο πουλί σαν μικρογραφία πελαργού που ζει σε υγρότοπους 
με ρηχό νερό, αλμυρόβαλτους, αλυκές, έλη. Τα πολύ ψηλά πόδια και 
το μακρύ του ράμφος του επιτρέπουν να τρέφεται σε ρηχά νερά με 
υδρόβια έντομα, σκουλήκια, καρκινοειδή κ.ά.

Καλαμόκιρκος (Circus aeroginosus): 

Αρπακτικό πουλί των υγροτόπων. Όπως φανερώνει και το όνομά του 
το συναντούμε σε καλαμώνες ή άλλη παρόμοια υδρόφιλη βλάστηση, 
πάνω από την οποία πετά χαρακτηριστικά με αραιά φτεροκοπήματα 
αναζητώντας τη λεία του. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά και πουλιά 
(υδρόβια και στρουθιόμορφα) που πιάνει με απότομες εφορμήσεις. 

Καρδερίνα (Carduelis carduelis): 

Πασίγνωστο ωδικό πουλί με έντονα χρώματα που ζει σε ανοικτές 
εκτάσεις με χαμηλά δέντρα, θαμνώνες, οπωρώνες, ελαιώνες, κή-
πους και πάρκα. Τρέφεται με σπόρους που βρίσκει κυρίως σε γαϊ-
δουράγκαθα.

Δ. Πουλιά στο εκπαιδευτικό υλικό 
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Κιρκίρι (Anas crecca): 

Η μικρότερη πάπια της Ευρώπης έρχεται στην Ελλάδα τον χειμώνα 
σε μεγάλα κοπάδια σε ρηχούς υγρότοπους και πλημμυρισμένες 
εκτάσεις. Τρέφεται στα ρηχά με ασπόνδυλα (καρκινοειδή, έντομα, 
σκουλήκια) αλλά και υδρόβια φυτά.

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava): 

Τη συναντούμε σε υγρά λιβάδια, αλμυρόβαλτους κ.ά. Φτιάχνει τη 
φωλιά της μέσα στα χόρτα στο έδαφος. Τρέφεται με έντομα και 
ασπόνδυλα. 

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus): 

Άλλο ένα παρυδάτιο πουλί που συναντούμε συνήθως σε παράκτιους υγρότοπους, αλμυρόβαλτους 
και έλη σε μεγαλύτερους αριθμούς τον χειμώνα. Διαθέτει ψηλά πόδια και μακρύ ράμφος και τρέφεται 
με μικρά ασπόνδυλα που βρίσκει μέσα στη λάσπη. 

Κουκουβάγια (Athene noctua): 

Πουλί στενά συνδεδεμένο με τον άνθρωπο, κατοικεί σε ανοιχτές εκτάσεις και αγροτικές περιοχές με 
βράχια, σκόρπια δέντρα, ξερολιθιές, ερείπια, στις κοιλότητες των οποίων φωλιάζει. Νυχτόβιο πουλί 
που συχνά είναι δραστήριο και την ημέρα, κάθεται σε ψηλά σημεία (στύλους, φράχτες, οικήματα) 
και ανιχνεύει για την τροφή της που αποτελείται από μικρά τρωκτικά (ποντίκια), σκαθάρια και άλλα 
έντομα και μικρά πουλιά.

Κουρούνα (Corvus corone): 

Ένα από τα κορακοειδή που συναντά κανείς σε αγροτικές περιοχές, 
προάστια, ακόμα και μεγάλα πάρκα πόλεων. Φτιάχνει τη φωλιά της 
συνήθως πάνω στα δέντρα. Είναι παμφάγο είδος καθώς τρέφεται με 
σπόρους, έντομα, αβγά και μικρά πουλιά, καθώς και σκουπίδια και 
νεκρά ζώα. 

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta): 

Από τους πιο γνωστούς ερωδιούς. Τον συναντούμε σε καλαμώνες 
κοντά σε λίμνες, έλη κ.λπ. Φωλιάζει κατά αποικίες σε νησίδες κοντά 
στην ακτή, πάνω σε δέντρα. Τρέφεται με βατράχια, ψάρια, έντομα και 
σκουλήκια που τσιμπάει με το μυτερό του ράμφος.  

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia): 

Τον συναντούμε σε αγροτικές περιοχές και υγρότοπους αλλά και σε 
χωριά όπου φτιάχνει τις φωλιές του. Τρέφεται με βατράχια, έντομα, 
ποντικούς και φίδια.

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago): 

Παρυδάτιο που είναι γνωστό για τη γαμήλια επίδειξη του αρσενικού 
με βουτιές στον αέρα. Το συναντούμε σε υγρά λιβάδια, κυρίως σε 
μικρές ομάδες. Τα ευαίσθητα νεύρα στο ράμφος του, το βοηθούν να 
εντοπίζει υδρόβια ασπόνδυλα θαμμένα στη λάσπη. 
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Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus): 

Τη συναντούμε σε ρηχούς υγρότοπους με πυκνούς καλαμώνες, 
βούρλα κ.λπ. Συνήθως κρύβεται στην πυκνή βλάστηση. Ανάμεσα 
στα βούρλα και στις καλαμιές φτιάχνει τη φωλιά της, πάνω από τα 
ρηχά νερά. Έχει μεγάλα πόδια με μακριά δάχτυλα που της επιτρέπουν 
να κινείται ανάμεσα στα καλάμια και τα βούρλα. Τρέφεται με μικρά 
ψάρια, σκουλήκια, έντομα, σαλιγκάρια και βατράχια.

Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax): 

Περνάει τη μέρα του στα κλαδιά των δέντρων ή στις καλαμιές. Είναι 
περισσότερο δραστήριος τη νύχτα, όπως φανερώνει και το όνομά 
του. Φωλιάζει μαζί με άλλους ερωδιούς σε μεγάλα δέντρα κοντά 
σε υγρότοπους. Αναζητά ψάρια, βατράχια, σαύρες και έντομα στα 
δασώδη έλη και τις όχθες ποταμών. 

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos): 

Είναι η πάπια από την οποία κατάγεται η κατοικίδια πάπια. Τη συναντούμε σε λίμνες, λιμνοθάλασσες, 
εκβολές ποταμών, μικρούς υγρότοπους. Τρέφεται κολυμπώντας με υδρόβια φυτά, έντομα, σκου-
λήκια, ψαράκια κ.ά. βουτώντας το μπροστινό μέρος του σώματός της.

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus): 

Από τα πουλιά που ζουν κοντά στον άνθρωπο. Θα τον συναντήσουμε 
σε αγροτικές αλλά και αστικές περιοχές, συχνά σε μικρές αποικίες. 
Φωλιάζει σε κουφάλες δέντρων αλλά και τρύπες και ρωγμές κτιρίων, 
σε κοιλώματα, κάτω από σκεπές, ακόμα και σε παλιές φωλιές χελι-
δονιών. Τρέφεται με σπόρους, έντομα, σκουλήκια και χόρτα. 

Σπίνος (Fringilla coelebs): 

Πολύ κοινό είδος που συναντάμε σε μέρη με δέντρα (δάση, οπωρώ-
νες, πάρκα, κήπους) και τον χειμώνα και μέσα στις πόλεις. Έχει δυ-
νατό ράμφος και τρέφεται κυρίως με σπόρους αλλά και έντομα.

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica): 

Ξεχωρίζει από τον συγγενή του, το Σπιτοχελίδονο, από την πιο μακριά 
και ψαλιδωτή ουρά του και από τον κεραμιδί λαιμό του. Χτίζει τη 
φωλιά του κοντά στον άνθρωπο, μέσα σε κτίρια, κάτω από σκεπές 
κ.λπ. Η φωλιά του είναι ένα ανοιχτό κύπελλο από λάσπη και χόρτα. 
Το συναντούμε σε αγροτικές περιοχές, χωριά αλλά και σε πόλεις. 
Τρέφεται καθώς πετάει με ιπτάμενα έντομα, κυρίως κουνούπια.

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea): 

Τον συναντούμε στους περισσότερους υγρότοπους, στην άκρη του νερού να παραμονεύει τη λεία 
του την οποία πιάνει με απότομη κίνηση με το ράμφος του. Τρέφεται κυρίως με ψάρια αλλά και με 
βατράχια, σαύρες, σκουλήκια κ.ά.
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Τουρλίδα (Numenius arquata): 

Το μεγαλύτερο παρυδάτιο. Χαρακτηριστικό της, το μακρύ και κυρτό 
προς τα κάτω ράμφος της. Προτιμά  ιδιαίτερα τις ρηχές και λασπώδεις 
ακτές. Εκεί, αναζητά ασπόνδυλα στην επιφάνεια του νερού αλλά και στη 
λάσπη. 

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus): 

Τη συναντούμε σε καλαμώνες. Εκεί πλέκει και τη φωλιά της, γύρω από 
κορμούς καλαμιών. Την άνοιξη εύκολα θα διακρίνει κανείς τη δυνατή 
της φωνή ανάμεσα στους καλαμώνες. Η τροφή της αποτελείται κυρίως 
από έντομα και νύμφες εντόμων που αναζητά στις όχθες των λιμνών. 

Υφάντρα (Remiz pendulinus): 

Μικροπούλι που το συναντάμε σε περιοχές με δέντρα στις όχθες ποτα-
μών και λιμνών, σε έλη κ.λπ. Γνωστή για την περίτεχνη και ασυνήθιστη 
φωλιά της για την οποία επιλέγει κατάλληλα δέντρα με λεπτά κρεμαστά 
κλαδιά. Η φωλιά της έχει σχήμα σακούλας με σωληνωτή είσοδο. Τρέ-
φεται με αράχνες, έντομα και σπόρους. 

Φοινικόπτερο (Phoenicopterus ruber): 

Το συναντούμε σε μεγάλες αποικίες σε ρηχούς παράκτιους υγρότοπους, 
αλμυρές λίμνες κ.ά. Τρέφεται βυθίζοντας το ράμφος του ανάποδα μέσα 
στα ρηχά νερά για να πιάσει μικρά οστρακοειδή, έντομα, σκουλήκια κ.ά. 

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus): 

Ο μεγαλύτερος πελεκάνος του κόσμου και από τα μεγαλύτερα πουλιά 
που πετούν. Τον συναντούμε σε λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποτα-
μών. Φωλιάζει πάνω σε νησίδες σε ρηχές λίμνες και βάλτους. Τρέφεται 
με ψάρια βυθίζοντας το κεφάλι του στο νερό και πιάνοντας τα ψάρια 
στη σακούλα κάτω από το ράμφος του. Απειλούμενο είδος (Τρωτό) σε 
παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα.

Βαλτόπαπια (Aythya nyroca): 

Όπως μαρτυρά και το όνομά της, τη συναντούμε σε λίμνες και έλη με 
καλαμώνες, νούφαρα και πλούσια υδρόβια βλάστηση. Προτιμά να τρέφεται με φύλλα και ρίζες 
υδρόβιων φυτών (π.χ. νούφαρα) αλλά και με μικρά ασπόνδυλα και μαλάκια. Χαρακτηρίζεται ως 
Σχεδόν Απειλούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο και Τρωτό στην Ελλάδα.

Στικταετός (Aquila clanga): 

Αετός που ξεχειμωνιάζει στην Ελλάδα σε υγρότοπους με συστάδες δέντρων, παραποτάμια και πα-
ραλίμνια δάση. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, υδρόβια πουλιά, ψοφίμια. Απειλούμενο είδος, Τρωτό 
σε παγκόσμιο επίπεδο και Κινδυνεύον στην Ελλάδα.

Απειλούμενο ονομάζεται κάθε είδος ζωντανού οργανισμού το οποίο απειλείται με εξαφάνιση στο άμεσο μέλλον. 
Δείτε και Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών στο Λεξικό εννοιών.
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ΛΕΞΙΚΟ ΕΝΝΟΙΩΝ

Βιοποικιλότητα

Η ποικιλία των μορφών ζωής σε όλα τα επίπεδα. Διακρίνεται σε ποικιλότητα γονιδίων, ειδών και οι-
κοσυστημάτων. Δείτε και την παρουσίαση «Η ποικιλία της ζωής».

Οικοσύστημα

Είναι μια λειτουργική ενότητα που αποτελείται από οργανισμούς διαφόρων ειδών και το αβιοτικό 
περιβάλλον τους (έδαφος, νερό, κλίμα κ.λπ.) και παράλληλα περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις 
των οργανισμών μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους, ώστε να εμφανίζεται μια ροή ενέργειας που 
οδηγεί σε καθορισμένη βιολογική ποικιλότητα και ανακύκλωση της ύλης.

Βιότοπος

Το περιβάλλον που διαθέτει τις απαραίτητες συνθήκες για την εκπλήρωση μέρους ή ολόκληρου του 
κύκλου ζωής, ορισμένων φυτικών ή ζωικών οργανισμών, το αβιοτικό μέρος ενός οικοσυστήματος 
(έδαφος, νερό, κλίμα κ.λπ.).

Οικότοπος/ Ενδιαίτημα

Τόπος που ζει ένα είδος ή ένας πληθυσμός και χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες βιοτικές και αβιο-
τικές συνθήκες. Π.χ. οικότοποι χαρακτηρίζονται οι αμμοθίνες, οι εκβολές ποταμών, τα μεσογειακά 
πευκοδάση, τα δάση καστανιάς, τα μεσογειακά αλίπεδα κ.ά.

Υγρολίβαδο

Περιοχή που πλημμυρίζει εποχικά και της οποίας το έδαφος είναι κορεσμένο με νερό για ένα μεγάλο 
μέρος του χρόνου και στην οποία φύονται ποώδη φυτά τα οποία προτιμούν ή ανέχονται υγρές συν-
θήκες. Βρίσκονται συνήθως κοντά σε λίμνες, βάλτους, ποτάμια. 

Τροφικά δίκτυα

Οι οργανισμοί που ζουν σε ένα οικοσύστημα ανάλογα με τις τροφικές τους επιλογές συνδέονται 
μεταξύ τους με πολυάριθμες και πολύπλοκες τροφικές σχέσεις, το σύνολο των οποίων συνιστά τα 
τροφικά δίκτυα. Σε ένα τροφικό δίκτυο συμμετέχουν οι παραγωγοί (φυτά), οι καταναλωτές (φυτο-
φάγα και σαρκοφάγα ζώα) και οι αποικοδομητές (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα αλλά και μυριάπο-
δα, σκαθάρια κ.ά.). Οι αποικοδομητές μπορούν επίσης να αποτελούν τροφή για τους καταναλωτές.

Ανταγωνισμός ειδών

Σε ένα οικοσύστημα ορισμένοι οργανισμοί μπορεί να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για κοινούς πό-
ρους, όπως τροφή, θέσεις φωλιάσματος ή ακόμα και θέσεις ξεκούρασης, ιδιαίτερα όταν αυτοί 
βρίσκονται σε ανεπάρκεια. Ο ανταγωνισμός διακρίνεται σε ενδοειδικό, όταν αφορά άτομα του 
ίδιου είδους (π.χ. γύπες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους πάνω από ένα ψοφίμι) και διαειδικό όταν 
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αφορά	πληθυσμούς	διαφορετικών	ειδών	(π.χ.	Kορμοράνοι,	Λαγγόνες	και	ερωδιοί	για	το	φώλιασμα	
σε παραποτάμιες ή παραλίμνιες συστάδες δέντρων). Ο ανταγωνισμός ρυθμίζει την πυκνότητα ενός 
πληθυσμού σε σχέση με τους διαθέσιμους περιβαλλοντικούς πόρους, συμβάλει στην εξελικτική 
προσαρμογή των ειδών στις συνθήκες του περιβάλλοντος και συνεισφέρει στην οργάνωση των 
βιοκοινοτήτων στη φύση. 

Λαθροθηρία

Η λαθροθηρία ή αλλιώς το παράνομο κυνήγι αποτελεί σημαντική απειλή για πολλά είδη πουλιών, 
ιδιαίτερα των προστατευόμενων, όπως η Νανόχηνα. Παράνομο κυνήγι έχουμε όταν:

α)  θηρεύσιμα είδη (π.χ. Πρασινοκέφαλη Πάπια) κυνηγούνται με παράνομο τρόπο. Για παράδειγμα, 
εκτός κυνηγετικής περιόδου, σε απαγορευμένες περιοχές, με παράνομα μέσα, σε μη επιτρεπτές 
ποσότητες, χωρίς την κατοχή κυνηγετικής άδειας. 

β) μη θηρεύσιμα είδη (π.χ. Βαλτόπαπια) κυνηγούνται είτε ηθελημένα είτε από λάθος.

Επιπλέον πληροφορίες για τη λαθροθηρία θα βρείτε στο Φύλλο της Δραστηριότητας «Παράνομο 
κυνήγι; Ας το ξανασκεφτούμε...» (Δρ. 20) από το υλικό «Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους 
ελληνικούς υγρότοπους: Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 9-16 ετών», κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής:  
http://www.ornithologiki.gr/policy/campaigns/hunting 

Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών αποτελεί έναν κατάλογο κατάταξης με τα είδη χλωρίδας 
και πανίδας που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα 
απειλούμενα είδη χωρίζονται σε Κρισίμως Κινδυνεύοντα, σε Κινδυνεύοντα και σε Τρωτά ανάλογα  
με τη σχετική εκτίμηση της πιθανότητας εξαφάνισής τους. 

Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, το 18% περίπου των πουλιών 
που απαντώνται τακτικά στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα. Η Νανόχηνα κατατάσσεται 
στα Κρισίμως Κινδυνεύοντα είδη πουλιών για την Ελλάδα, δηλαδή στην πιο ευαίσθητη από τις 
τρεις κατηγορίες, όπως και 13 ακόμα είδη πουλιών. Συνολικά στην Ελλάδα το 15% περίπου των 
Σπονδυλωτών Ζώων αξιολογούνται ως απειλούμενα. Τα ψάρια του γλυκού νερού είναι η ομάδα με 
το μεγαλύτερο ποσοστό απειλουμένων ειδών (37%).

Εκτός από τα εθνικά κόκκινα βιβλία υπάρχει και ο διεθνής Κόκκινος Κατάλογος απειλούμενων 
ειδών (http://www.iucnredlist.org). Ένα είδος που ζει σε περισσότερες από μια χώρες μπορεί να 
κατατάσσεται σε διαφορετική κατηγορία κινδύνου ανάλογα με τον κίνδυνο εξαφάνισης που αντι-
μετωπίζει σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. 

Νομοθεσία - Οδηγία για τα πουλιά και τους οικότοπους

Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διεθνείς συμβάσεις και ευρωπαϊκές οδηγίες 
συνθέτουν τη νομοθεσία που αφορά την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους 
στη χώρα μας. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχουν δυο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 79/409  
«για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» και η 92/43 «για την προστασία των φυσικών οικοτόπων 
και της άγριας χλωρίδας και πανίδας» οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο.  

44



Η πρώτη αφορά την προστασία όλων των άγριων πουλιών, των αβγών και των φωλιών τους, 
περιγράφει τους όρους που μπορεί να ασκείται το κυνήγι και κατηγοριοποιεί τα πιο ευαίσθητα ή 
απειλούμενα είδη. Επίσης προβλέπει την προστασία των οικοτόπων ή ενδιαιτημάτων (δηλαδή 
των βιοτόπων όπου ζουν, τρέφονται και αναπαράγονται) των ευαίσθητων ή απειλούμενων ειδών 
πουλιών με τη δημιουργία ειδικών προστατευόμενων περιοχών που ονομάζονται Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας.

Η Οδηγία «για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας» 
έχει στόχο να προωθήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με την άμεση προστασία συγκεκριμένων 
ειδών φυτών και ζώων (δεν περιλαμβάνονται πουλιά) και την προστασία και αποκατάσταση 
σημαντικών ή ευαίσθητων οικοτόπων μέσω της δημιουργίας ειδικών προστατευόμενων περιοχών 
που ονομάζονται Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. 

Το σύνολο των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 
συνθέτουν το δίκτυο Φύση 2000 ή αλλιώς Natura 2000, όπως είναι επίσης γνωστό. Στη χώρα μας 
έχουν χαρακτηριστεί 241 ΕΖΔ και 202 ΖΕΠ (24 είναι ταυτόχρονα ΕΖΔ και ΖΕΠ) που καλύπτουν το  
27% της έκτασής της και το 6% των χωρικών της υδάτων.

Προστατευόμενες περιοχές

Είναι χερσαίες ή θαλάσσιες εκτάσεις που διαχειρίζονται με νομικά μέσα και άλλους τρόπους με 
σκοπό την προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών και συναφών 
πολιτιστικών πόρων που περιέχουν. Οι προστατευόμενες περιοχές στη χώρα μας ανήκουν σε 
διάφορες κατηγορίες με διαφορετικά επίπεδα προστασίας. Περιλαμβάνουν Εθνικά Πάρκα, Εθνι-
κούς Δρυμούς, περιοχές του δικτύου Natura 2000 (ΖΕΠ και ΕΖΔ), υγρότοπους διεθνούς σημασίας 
(περιοχές	Ramsar),	Καταφύγια	Άγριας	Ζωής	και	πολλές	ακόμα	κατηγορίες.

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά

Οι	 Σημαντικές	 Περιοχές	 για	 τα	 Πουλιά	 (Important	 Bird	 Areas)	 είναι	 περιοχές	 που	 φιλοξενούν	
απειλούμενα είδη, αποτελούν μεταναστευτικά περάσματα ή φιλοξενούν είδη σε μεγάλους πλη-
θυσμούς. Χαρακτηρίζονται ως τέτοιες με βάση διεθνή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογικών 
Οργανώσεων	 του	 BirdLife	 International.	 Αποτελούν	 περιοχές	 οι	 οποίες	 με	 βάση	 την	 ευρωπαϊκή	
νομοθεσία οφείλουν να προστατευτούν ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά θα βρείτε στα Φύλλα της  
Δραστηριότητας «Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά» (Δρ. 23) από το υλικό «Ταξιδεύοντας με 
τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους: Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά 
ηλικίας 9-16 ετών», καθώς και στην ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής:  
http://www.ornithologiki.gr/iba

Φορείς Διαχείρισης

Στις πιο σημαντικές προστατευόμενες περιοχές (Εθνικά Πάρκα, Εθνικοί Δρυμοί) έχουν ιδρυθεί 
ειδικά θεσμικά όργανα, οι Φορείς Διαχείρισης, που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση, προστασία και 
διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. Στα αντικείμενα του Φορέα Διαχείρισης περιλαμβάνε-
ται η παρακολούθηση της χλωρίδας, πανίδας και των φυσικών στοιχείων της περιοχής, η φύλαξη 
της περιοχής, η γνωμοδότηση για έργα σε αυτή και η ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τη 
σημασία της. 
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ΠIΝΑΚΑΣ: 
Ευρετήριο Φύλλων Πληροφοριών ανά Δραστηριότητα 

για τις ηλικίες 4-8 ετών                    

Δραστηριότητα Φύλλο Πληροφοριών  Υπόλοιπο υλικό    

1. Ποια άγρια πουλιά γνωρίζεις;  Α1            

2. Πουλιά παντού! Δ            

3. Την ευτυχία πού θα βρεις;  Βλ. Δραστηριότητα 3 

4. Τροφές και φωλιές Β3, Δ            

5. Μια αυλή φιλική για τα πουλιά Α4, Α5            

6. Φροντίζω τα πουλιά Α4, Α5            

7. Πάει, πέταξε η τροφή! Δ            

8. Σμήνη που πετάνε και κοπάδια που βόσκουν Β2            

9. Μάσκες και χήνες Β3            

10. Μια χήνα διαφορετική από τις άλλες Β2, Β4, Β5            

11. Πόσο ταιριάζεις με τη Νανόχηνα; Β3            

12. Βάλε κι εσύ την πινελιά σου Β3            

13. Η Νανόχηνα σε λαβύρινθο! Β5            

14. Οι χήνες μεταναστεύουν! Β4, Β5            

15. Όταν οι βιότοποι απειλούνται… Β5, Γ Βλ. Δραστηριότητα 15

16. Η Νανόχηνα και ο λαθροκυνηγός Β5            

17. Ένα ποίημα για τη Νανόχηνα -            

18.	Ο	Φινν,	ο	Ίμρε	και	η	Νιέιντα		 Β5	 Βλ.	Δραστηριότητα	18

19. Η ιστορία μας σ’ ένα κόμικ -            

20. Πες μου μια ιστορία! Β5, Γ            

21. Οι φωτογράφοι Β5         

22. Το δικό μου σπάνιο είδος Α1, Α2, Δ 

Παράρτημα
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ΠIΝΑΚΑΣ: 
Ευρετήριο Φύλλων Πληροφοριών ανά Δραστηριότητα 

για τις ηλικίες 9-16 ετών                     

Δραστηριότητα Φύλλο Πληροφοριών  Υπόλοιπο υλικό        
1. Η βιοποικιλότητα γύρω μας Α4 Βλ. Παρουσίαση:       
	 	 	 «Η	ποικιλία	της	ζωής»			
2. Η ποικιλία της ζωής Α5       
3. Ζουν ανάμεσά μας!  Α1, Α2, Δ Βλ. Δραστηριότητα 3   
4. Φροντίζω τα πουλιά Α4, Α5       
5. Πάπιες και χήνες της Ελλάδας Α1, Α2, Β1       
6. Οι χήνες στην παράδοση  Βλ.Φύλλα      
   Δραστηριότητας 6     
7. Πάει, πέταξε η τροφή!  Δ Βλ. Φύλλα      
   Δραστηριότητας 20     
8.  Επίσκεψη από το παρελθόν:   Α1, Α2, Β1 Βλ. Παρουσίαση:      
	 από	τον	Αρχαιοπτέρυγα	στη	Νανόχηνα	 	 «Επίσκεψη	από		 				
   το παρελθόν»     
9. Η Νανόχηνα φύλλο & φτερό!  Β1, Β3       
10. Η μεταμόρφωση του Αρχαιοπτέρυγα  Α1 Βλ. Δραστηριότητα 10   
11. Μία ιστορία για τη Νανόχηνα Β2, Β4, Β5 Βλ. Φύλλα      
   Δραστηριότητας 19     
12. Ταξίδι με επιστροφή Α3       
13 Ένας για όλους και όλοι για έναν!  Α3, Β2       
14. Ένα κοπάδι Νανόχηνες στην τάξη μας! -       
15. Το παιχνίδι της Νανόχηνας  Β5, Γ        
16. Ο καθένας σπίτι του!  Α1, Δ Βλ. Δραστηριότητα 16   
17. Ο βιότοπος της Νανόχηνας Β3       
18. Τα προβλήματα μιας σπάνιας χήνας Β5 Βλ. Φύλλα      
   Δραστηριότητας 18     
19. Από μέρος σε μέρος Α3, Β4, Β5, Γ       
20. Παράνομο κυνήγι; Ας το ξανασκεφτούμε...   Β5 Βλ. Φύλλα      
   Δραστηριότητας 20     
21. Μάσκες και χήνες Β3       
22. Ο Αρχαιοπτέρυγας  Βλ. Φύλλα      
 στη μηχανή του χρόνου  Δραστηριότητας 22     
23. Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά  Βλ. Δραστηριότητα 23   
24. Πλησιάζοντας τα υγρολίβαδα Β3, Β5, Γ       
 της Νανόχηνας         
25. Επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης Δ, Γ Βλ. Δραστηριότητα και   
   Φύλλα Δραστηριότητας 25
26.	Ο	Φινν,	ο	Ίμρε	και	η	Νιέιντα	 Β5	 	 	 				
27. Σχέδιο δράσης για την προστασία Β3, Β5, Γ Βλ. Φύλλα      
 της Νανόχηνας  Δραστηριότητας 25 
28. Η ιστορία μας σ’ ένα κόμικ -   
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 ΠIΝΑΚΑΣ: Κύριες Δραστηριότητες για τις ηλικίες 4-8 ετών         

 α/α Δραστηριότητα     
 1 3. Την ευτυχία πού θα βρεις;     
 2 8. Σμήνη που πετάνε και κοπάδια που βόσκουν     
 3 10. Μια χήνα διαφορετική από τις άλλες     
 4 11. Πόσο ταιριάζεις με τη Νανόχηνα;     
 5 13. Η Νανόχηνα σε λαβύρινθο!     
 6 14. Οι χήνες μεταναστεύουν!     
 7 17. Ένα ποίημα για τη Νανόχηνα     
	 8	 18.	Ο	Φινν,	ο	Ίμρε	και	η	Νιέιντα		 	 		 	
 9 21. Οι φωτογράφοι     
 10 22. Το δικό μου σπάνιο είδος

ΠIΝΑΚΑΣ: Κύριες Δραστηριότητες για τις ηλικίες 13-16 ετών       

 α/α Δραστηριότητα     
 1 1. Η ποικιλία της ζωής      
 2 5. Πάπιες και χήνες της Ελλάδας     
 3 8. Επίσκεψη από το παρελθόν: από τον Αρχαιοπτέρυγα στη Νανόχηνα  
 4 11. Μία ιστορία για τη Νανόχηνα     
 5 16. Ο καθένας σπίτι του!      
 6 18. Τα προβλήματα μιας σπάνιας χήνας     
 7 20. Παράνομο κυνήγι; Ας το ξανασκεφτούμε...     
 8 24. Πλησιάζοντας τα υγρολίβαδα της Νανόχηνας     
 9 25. Επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης     
 10 27. Σχέδιο δράσης για την προστασία της Νανόχηνας

ΠIΝΑΚΑΣ: Κύριες Δραστηριότητες για τις ηλικίες 9-12 ετών        

 α/α Δραστηριότητα     
 1 3. Ζουν ανάμεσά μας!      
 2 5. Πάπιες και χήνες της Ελλάδας     
 3 7. Πάει, πέταξε η τροφή!      
 4 8. Επίσκεψη από το παρελθόν: από τον Αρχαιοπτέρυγα στη Νανόχηνα 
 5 11. Μία ιστορία για τη Νανόχηνα     
 6 16. Ο καθένας σπίτι του!      
 7 18. Τα προβλήματα μιας σπάνιας χήνας     
 8 20. Παράνομο κυνήγι; Ας το ξανασκεφτούμε...      
 9 24. Πλησιάζοντας τα υγρολίβαδα της Νανόχηνας     
 10 25. Επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης     
	 11	 26.	Ο	Φινν,	ο	Ίμρε	και	η	Νιέιντα	 	 		 	
 12 27. Σχέδιο δράσης για την προστασία της Νανόχηνας
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