
ΑρχήΑρχή
Μια αρκτική αλεπού έφαγε 

ένα από τα τέσσερα αυγά σου.  
Χάνεις 3 πόντους.

11

Εμπόδισες μια κόκκινη αλεπού 
να φάει τα χηνάκια σου.  
Κερδίζεις 3 πόντους.

22

77

Οι αγελάδες βόσκουν το χορτάρι 
και το διατηρούν κοντό, 

όπως ακριβώς το θέλεις. 
Κερδίζεις 4 πόντους.

Επισκέπτες σε ενοχλούν 
για να σε φωτογραφίσουν 

και φεύγεις πριν προλάβεις να φας αρκετά.  
Χάνεις 3 πόντους.

88



Φέτος υπήρχαν πολλά ποντίκια 
και οι αλεπούδες σε άφησαν ήσυχη. 

Κερδίζεις 3 πόντους.

33

Μεταναστεύεις για τον χειμώνα 
αλλά ο αντίθετος άνεμος 

δυσκολεύει το πέταγμά σου.  
Χάνεις 2 πόντους.

44

Σε σκότωσαν κυνηγοί 
που σε πέρασαν για Ασπρομέτωπη Χήνα. 

Ξεκίνα πάλι!

55

Πετάς πολλές ώρες αλλά δεν βρίσκεις 
κανέναν υγρότοπο να ξεκουραστείς.  

Χάνεις 3 πόντους.

66



Βόσκεις μαζί με Ασπρομέτωπες Χήνες 
και είσαι ασφαλής από την αλεπού.

Κερδίζεις 4 πόντους.

99

Το κοπάδι σου διέκρινε από μακριά 
τους κυνηγούς και ξεφύγατε. 

Κερδίζεις 3 πόντους.

1010

Απαγορεύτηκε το κυνήγι της χήνας 
στους υγρότοπους όπου διαχειμάζεις. 

Κερδίζεις 4 πόντους.

15151616

Πολλά αυτοκίνητα περνούν από τον νέο δρόμο. 
Φεύγεις για πιο ήσυχα μέρη. 

Χάνεις 2 πόντους.



1111

Οι βροχές πλημμύρισαν τον υγρότοπο. 
Κοιμάσαι με ασφάλεια 

στα νησάκια που σχηματίζονται.  
Κερδίζεις 6 πόντους.

Ένας Θαλασσαετός πέρασε κυνηγώντας 
και σε ανάγκασε να πετάξεις μακριά.

Χάνεις 1 πόντο.

1212

Λαθροκυνηγοί σκότωσαν το ταίρι σου. 
Χάνεις 6 πόντους.

1313

Βαρυχειμωνιά. 
Βαθύ χιόνι σκεπάζει το χορτάρι 

και δεν βρίσκεις να φας.  
Χάνεις 3 πόντους.

1414



Η στάθμη της λίμνης Κερκίνης διατηρείται 
σε χαμηλά επίπεδα και μπορείς να χαρείς 
για περισσότερο χρόνο τα αγαπημένα σου 

υγρά λιβάδια. 
Κερδίζεις 3 πόντους.

1717

Βρήκες καταφύγιο σε έναν μικρό υγρότοπο 
που κανείς δεν γνωρίζει. 

Ξεκουράζεσαι με την ησυχία σου. 
Κερδίζεις 4 πόντους.

1818

Έφτασες στον επόμενο σταθμό 
και βρήκες άφθονο χορτάρι για να χορτάσεις. 

Κερδίζεις 1 πόντο.

2323

Σε σκότωσαν κυνηγοί 
που σε πέρασαν για Ασπρομέτωπη Χήνα. 

Ξεκίνα πάλι!

2424



Μία μπάρα εμποδίζει τα αυτοκίνητα να πλησιάσουν 
κοντά στο λιβάδι όπου βόσκεις στο Δέλτα του Έβρου.  

Κερδίζεις 4 πόντους.

1919

Οι άνθρωποι κόβουν τα καλάμια 
και διατηρούν τα υγρά λιβάδια για τις χήνες. 

Κερδίζεις 6 πόντους.

2020

Το λιβάδι όπου έβοσκες μετατράπηκε σε καλλιέργεια 
και δεν βρίσκεις πια να φας τα αγαπημένα σου χόρτα. 

Χάνεις 4 πόντους.

2121

Οι χώρες που διασχίζεις 
στο ταξίδι σου 

συνεργάζονται όλες μαζί 
σε ένα Πρόγραμμα LIFE 

ειδικά για την προστασία σου.  
Κερδίζεις 5 πόντους.

2222



Ούριος άνεμος σε βοηθά 
να ταξιδέψεις ξεκούραστα.  

Κερδίζεις 1 πόντο.

3030

Οι ευρωπαϊκές χώρες ψήφισαν νέους νόμους 
για την προστασία των υγροτόπων.  

Κερδίζεις 4 πόντους.

2727

Ήπιος χειμώνας, με άφθονο χορτάρι. 
Παχαίνεις για το μεταναστευτικό ταξίδι.  

Κερδίζεις 1 πόντο.

2828

Σε σκότωσαν λαθροκυνηγοί.  
Ξεκίνα πάλι!

2929



Αυτοκίνητα 4x4 κάνουν βόλτες στα υγρά λιβάδια. 
Πετάς γι’ αλλού. 

Χάνεις 4 πόντους.

2626

Οι θηροφύλακες εμπόδισαν 
τους λαθροκυνηγούς να σε κυνηγήσουν.  

Κερδίζεις 6 πόντους.

2525

Τα φώτα της γειτονικής πόλης 
σε έκαναν να χάσεις τον δρόμο σου.

Χάνεις 4 πόντους.

3131

Έφτασες στη Βόρεια Νορβηγία!  
Κερδίζεις 3 πόντους.

3232
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