


Οι Νανόχηνες της Ευρώπης που επισκέ-
πτονται κάθε χρόνο τους υγρότοπους της 
Ελλάδας είναι πια λιγότερες από 70. 

Μιας και τα μεταναστευτικά πουλιά, όπως 
η Νανόχηνα, δεν γνωρίζουν σύνορα, η Ελ- 
ληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και οι συ-
νοδοιπόροι της από 5 χώρες (Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Φινλαν-
δία) βάζουν τα δυνατά τους με σκοπό να 
προστατεύσουν το απειλούμενο είδος της  
Νανόχηνας καθ’ όλο το μήκος της μετανα-
στευτικής της διαδρομής. Με ποιον τρόπο;  

•  Διαδίδοντας την ανάγκη να συνεχίσου-
με να «συγκατοικούμε» με τη Νανόχηνα  
σε αυτόν τον πλανήτη, όπως συμβαίνει 
εδώ και εκατοντάδες χρόνια 

•  Παρακολουθώντας την πορεία που α- 
κολουθούν οι Νανόχηνες στο μετα-
ναστευτικό τους ταξίδι για να μάθουμε 
περισσότερα για τις περιοχές που χρη-
σιμοποιούν για να ξεκουραστούν, να 
ξεχειμωνιάσουν αλλά και να φτιάξουν 
τις φωλιές τους

•  Προστατεύοντας όλες αυτές τις περιο-
χές (φροντίζοντας για παράδειγμα να 
υπάρχουν υγρά λιβάδια στα οποία βρί-
σκει άφθονο χορτάρι και ησυχία)

Μπορείς να μάθεις περισσότερα γι’ αυτές 
και τις δράσεις που υλοποιούνται για την 
προστασία τους στο: 
www.ornithologiki.gr/nanoxina

Ακόμα περισσότερες πληροφορίες (στα αγ- 
γλικά), μπορείς να βρεις στο: 
www.piskulka.net

Μαζί με τη δική σου υποστήριξη 
μπορούμε να προσφέρουμε

ένα ασφαλέστερο περιβάλλον
για τις Νανόχηνες!

Η Νανόχηνα και οι δράσεις
για την προστασία της
Περισσότερα από 60 είδη πουλιών απειλούνται σήμερα στην Ελλάδα 
με εξαφάνιση, ανάμεσά τους και η Νανόχηνα, η σπανιότερη και πιο 
απειλούμενη χήνα της Ευρώπης. 



	 • Ηλικία: 4 ετών και πάνω 

	 •   Αριθμός παικτών: 2-4 
  (το παιχνίδι μπορεί να γίνει 
  και με έναν παίκτη)

	 •  Υλικά: 30 κάρτες (15 ζευγάρια)

Ας παίξουμε!

Η Νανόχηνα σε προσκαλεί να ταξιδέψεις 
μαζί της σε ένα παιχνίδι μνήμης. 

Οι Ασπρομέτωπες χήνες, οι αλεπούδες του 
Βορρά, οι αγελάδες στα υγρολίβαδα και οι 
παρατηρητές πουλιών είναι ήδη εκεί!

Ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού; 

Να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισ-
σότερα ζευγάρια καρτών. Νικητής είναι ο 
παίκτης που συγκέντρωσε τα περισσότερα 
ζευγάρια στο τέλος του παιχνιδιού. 

Πώς ξεκινάμε; 

Αφαιρέστε τις κάρτες από το πλαίσιο και 
ανακατέψτε τις. Τοποθετήστε τις κάρτες σε  
μια μεγάλη επιφάνεια (π.χ. τραπέζι) με την  
πλευρά που δείχνει τις εικόνες από τη ζωή 
της Νανόχηνας προς τα κάτω. 

Είναι δική σας απόφαση ο τρόπος διάταξης 
των καρτών: μπορεί να τοποθετηθούν τυ- 
χαία, να διαταχτούν σε γραμμές ή να σχη- 
ματίζουν ένα τετράγωνο ή παραλληλό-
γραμμο όπως στο διπλανό σχήμα. Είναι 
σημαντικό οι κάρτες να μην ακουμπάνε με-
ταξύ τους.  

Ποιος ξεκινάει πρώτος;

Μπορεί να είναι ο μικρότερος σε ηλικία, ο  
πιο κοντός, ο πιο ψηλός... εσείς αποφασί-
ζετε. Συνεχίζει αυτός που βρίσκεται αρι-
στερά του πρώτου παίκτη.

Πώς παίζεται το παιχνίδι μνήμης;

Ο καθένας με τη σειρά του, διαλέγει μία 
κάρτα και τη γυρίζει ανάποδα. Στη συνέχεια 
διαλέγει μία δεύτερη κάρτα και τη γυρίζει 
και αυτήν ανάποδα. 

Αν οι κάρτες είναι ίδιες, τότε ο παίκτης 
κρατάει το ζευγάρι καρτών και συνεχίζει με 
έναν ακόμη γύρο. Αυτό συνεχίζεται, έως 
ότου ο παίκτης γυρίσει δύο κάρτες που 
δεν είναι ίδιες. Τότε τις γυρίζει ανάποδα και 
συνεχίζει ο επόμενος. Πρέπει να αφήνετε 
τις κάρτες ανοιχτές για αρκετό διάστημα, 
ώστε να τις δουν όλοι οι παίκτες. Οι κάρτες 
δεν πρέπει να αλλάζουν θέση. 

Παιχνίδι μνήμης για τη Νανόχηνα



Τι δεν επιτρέπεται;

Αν ένας παίκτης αναποδογυρίσει δύο κάρ-
τες που δεν είναι ίδιες, αλλά γνωρίζει που 
βρίσκεται κάποια άλλη που σχηματίζει 
ζευγάρι μαζί τους, δεν επιτρέπεται να την  
αναποδογυρίσει, αλλά θα πρέπει να περι-
μένει να έρθει και πάλι η σειρά του.

Τέλος του παιχνιδιού

Το παιχνίδι τελειώνει όταν βρεθούν όλα τα 
ζευγάρια καρτών. Για να βρεθεί ο νικητής, 
ο κάθε παίκτης σχηματίζει μια στοίβα με 
τα ζευγάρια καρτών που βρήκε και τις 
συγκρίνετε μεταξύ τους. Ο παίκτης με την 
ψηλότερη στοίβα είναι ο νικητής.

Σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία, ξα-
ναπαίζεται το παιχνίδι μεταξύ των παικτών 
που ισοψήφησαν, με 5 ζευγάρια καρτών. 

Πρόταση

Αν το παιχνίδι παίζεται από παιδιά μικρής 
ηλικίας, μπορείτε να μειώσετε τα ζευγάρια 
των καρτών.

Παραλλαγές 

1.  Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, τοποθετείστε 
τις κάρτες με τις εικόνες να κοιτάνε προς 
τα πάνω για λίγα δευτερόλεπτα (π.χ. 10 
δευτερόλεπτα), ώστε να βλέπουν όλοι 
οι παίκτες τις εικόνες των καρτών. Οι 
παίκτες κοιτώντας τις εικόνες από τα 
αριστερά προς τα δεξιά, προσπαθούν 
να θυμηθούν τις εικόνες και τη θέση  
των καρτών. 

  Μόλις περάσει ο χρόνος που έχετε ο- 
ρίσει, γυρίζετε τις κάρτες ανάποδα και  
το παιχνίδι ξεκινάει. 

2.  Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, ο κάθε παί-
κτης παρατηρεί τις εικόνες των καρτών 
που έχει συγκεντρώσει. Κάθε εικόνα πε- 
ριγράφει στιγμές από τη ζωή της Νανό-
χηνας. Οι παίκτες συνθέτουν μία ιστορία 
για τη ζωή της Νανόχηνας με βάση τις  
εικόνες των καρτών που έχουν συγκε-
ντρώσει.

  
  Αφηγούνται ή παρουσιάζουν την ιστορία 

τους στους υπόλοιπους παίκτες. Οι παί-
κτες μπορούν να ενώσουν ανά δύο τις 
κάρτες τους και να συνθέσουν μία κοινή 
ιστορία για τη ζωή της Νανόχηνας. 



Η Νανόχηνα είναι η πιο μικρόσωμη χήνα 
της Ευρώπης. Έχει χρώμα καφέ - γκρι, 
σκούρες κηλίδες στην κοιλιά και μια 
άσπρη λωρίδα στην άκρη της ουράς. 
Το κεφάλι της είναι μικρό, με κοντό, ρό- 
δινο ράμφος και χαρακτηριστικό λευκό 
χρώμα στο μέτωπο. Ξεχωριστό της γνώ- 
ρισμα είναι το κίτρινο δαχτυλίδι γύρω 
από τα μάτια. 

Συχνά, οι Νανόχηνες βρίσκονται ανάμε-
σα σε κοπάδια από Ασπρομέτωπες Χή- 
νες. Μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους,  
που είναι πολύ δύσκολο να τις ξεχω-
ρίσουμε. Η Νανόχηνα είναι μικρότερη 
σε μέγεθος, έχει κοντό ράμφος, μεγα-
λύτερο άσπρο σημάδι στο μέτωπο και 
κίτρινο δαχτυλίδι γύρω από τα μάτια 
(που δεν έχει η Ασπρομέτωπη Χήνα). 
  

Η Νανόχηνα, αν και μπορεί να φάει βλα-
στούς, φύλλα και ρίζες από υδρόβια και 
άλλα φυτά, τρέφεται κυρίως με φρεσκο-
φυτρωμένο χορτάρι που βρίσκει άφθο- 
νο σε φυσικά υγρά λιβάδια. Για τον λόγο  
αυτό, τα υγρά λιβάδια είναι πολύ σημα-
ντικά για την επιβίωση της Νανόχηνας.

μνήμης
Οι κάρτες

του παιχνιδιού



Οι Νανόχηνες φωλιάζουν την άνοιξη 
στη Βόρεια Σκανδιναβία και Σιβηρία. 
Φτιάχνουν τις φωλιές τους από ξερά φυ- 
τά και πούπουλα. Κάθε ζευγάρι μπορεί 
να γεννήσει από 3 έως 5 αβγά. Η θηλυ-
κή Νανόχηνα τα επωάζει για έναν μήνα,  
ενώ το αρσενικό όσο δεν ψάχνει για τρο-
φή, στέκεται φρουρός κοντά στη φωλιά, 
διώχνοντας κάθε επίδοξο θηρευτή. 

Κατά το ταξίδι, η Νανόχηνα, όπως και 
κάθε μεταναστευτικό πουλί, χρειάζεται 
ασφαλή μέρη για να ξεκουραστεί και να 
τραφεί. Η Ουγγαρία είναι ένα από αυτά. 
Εκεί, στα μεγαλύτερα φυσικά λιβάδια 
της Ευρώπης, οι Νανόχηνες βρίσκουν 
άφθονο χορτάρι. Σ’ αυτό, τις βοηθούν οι 
ουγγρικές αγελάδες. Τρώγοντας το χορ-
τάρι διατηρούν τα λιβάδια, που αλλιώς 
θα γίνονταν θαμνότοποι.   

Τον χειμώνα στον Αρκτικό Κύκλο οι χα- 
μηλές θερμοκρασίες και το χιόνι παγώ-
νουν το χορτάρι. Έτσι, οι Νανόχηνες, στα 
μέσα Αυγούστου μεταναστεύουν σε νο- 
τιότερες περιοχές όπου ο χειμώνας είναι 
πιο μαλακός, για να αναζητήσουν τρο- 
φή. Στην Ελλάδα, ξεχειμωνιάζουν στους 
υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας (λίμνη 
Κερκίνη, Δέλτα Έβρου, λίμνη Ισμαρίδα).

Στις χώρες του Αρκτικού Κύκλου, στα 
μέρη όπου φωλιάζουν, οι Νανόχηνες 
κινδυνεύουν από φυσικούς θηρευτές 
όπως είναι η Κόκκινη Αλεπού. Οι αλε- 
πούδες επιτίθενται στις φωλιές βάζο-
ντας στόχο τα αβγά που γεννούν οι Να-
νόχηνες. Οι Νανόχηνες φτιάχνουν συ- 
χνά τη φωλιά τους κοντά σε χαμηλούς 
θάμνους, ώστε να μην είναι ορατή από 
τους θηρευτές. 

Οι Νανόχηνες μπορούν να διανύουν 
πολύ μεγάλες αποστάσεις πετώντας μέ- 
ρα και νύχτα. Μπορούν να πετούν σε 
πολύ μεγάλα υψόμετρα και να ξεπερνούν 
ακόμα και βουνά. Οι ευνοϊκοί άνεμοι 
που μπορεί να συναντήσουν κατά το τα- 
ξίδι τους, είναι σημαντική βοήθεια κα-
θώς εξοικονομούν ενέργεια. Για τον ίδιο 
λόγο επιλέγουν να πετούν ομαδικά και 
σε σχηματισμό V. 

Τα μεταναστευτικά πουλιά αντιμετωπί-
ζουν πολλούς κινδύνους κατά το ταξίδι 
τους. Τα μεγαλύτερα αρπακτικά πουλιά, 
όπως ο Θαλασσαετός, είναι ένα από τα 
εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν, 
ώστε να φτάσουν ασφαλείς στον προ-
ορισμό τους.  



Εκτός από τους φυσικούς θηρευτές, οι 
Νανόχηνες κινδυνεύουν από την έλλει-
ψη ασφαλών περιοχών για ξεκούραση 
και τροφή. Τα φυσικά υγρολίβαδα που 
προτιμούν οι Νανόχηνες, μειώνονται 
ταχύτατα σε όλη την Ευρώπη και απο-
τελούν ένα από τα πιο απειλούμενα οι- 
κοσυστήματα. Στην απώλεια των υγρο-
λίβαδων οφείλεται εν μέρει και το ότι η 
Νανόχηνα είναι απειλούμενο είδος.

Η Νανόχηνα είναι η πιο απειλούμενη 
χήνα  της Ευρώπης. Είναι ένα είδος που 
κινδυνεύει να εξαφανιστεί παγκοσμίως. 
Οι Νανόχηνες που ξεχειμωνιάζουν στην 
Ελλάδα είναι πια λιγότερες από 70.  
Για τον λόγο αυτό οι Νανόχηνες προστα-
τεύονται από τον νόμο, όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η κίνηση οχημάτων μέσα στους υγρό- 
τοπους ενοχλεί τα πουλιά που ξεκου-
ράζονται ή τρέφονται εκεί. Η κίνηση 
των τζιπ ή άλλων τροχοφόρων μέσων  
αναγκάζει τις Νανόχηνες να εγκαταλεί-
ψουν τον υγρότοπο αναζητώντας νέες 
περιοχές για να ξεκουραστούν και να 
τραφούν. Δεν είναι όμως καθόλου σί- 
γουρο ότι θα βρουν ένα παρόμοιο α- 
σφαλές μέρος. 

Η λίμνη Κερκίνη, το Δέλτα του Έβρου και 
η λίμνη Ισμαρίδα αποτελούν ασφαλή 
καταφύγια για τις Νανόχηνες στη χώρα 
μας. Εκεί βρίσκουν άφθονο χορτάρι για  
να τραφούν, νερό και αρκετή ησυχία. 
Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να ξε-
κουραστούν και να μαζέψουν δυνάμεις 
ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω 
στον Βορρά και να γεννήσουν νέες Να-
νόχηνες. 

Αν και το κυνήγι της Νανόχηνας απα-
γορεύεται, υπάρχουν άνθρωποι που τις 
κυνηγούν παράνομα. Αυτό είναι ένας 
σημαντικός κίνδυνος για τις Νανόχηνες 
και μία από τις βασικές απειλές τους 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Κίνδυνος για τη 
Νανόχηνα αποτελεί και το ότι μοιάζει 
πολύ με την Ασπρομέτωπη Χήνα, της 
οποίας το κυνήγι επιτρέπεται. 

Μιας και η Νανόχηνα δεν γνωρίζει σύ- 
νορα, η Ορνιθολογική και οι συνοδοι-
πόροι της από 5 χώρες (Ελλάδα, Βουλ- 
γαρία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Φινλανδία) 
βάζουν τα δυνατά τους για την προ-
στασία της απειλούμενης Νανόχηνας. 
Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις, διαδί-
δοντας την ανάγκη να συνεχίσουμε να 
«συγκατοικούμε» μαζί της σε αυτόν τον  
πλανήτη, όπως συμβαίνει εδώ και εκα-
τοντάδες χρόνια.






