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Κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας επισκεπτών της Προστατευόμενης
Περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι επισκέπτες δεν γνωρίζουν το περιβάλλον των
Προστατευόμενων Περιοχών σας ενημερώνουμε για τους κανόνες που απαιτούνται
στις ΠΠ.
Κανόνες συμπεριφοράς
Κατά την επίσκεψή μας είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία με τον ΦΔ στη ΠΠ
Κα.Μα.Κε.Βε. και ειδικά όταν παρατηρούμε πουλιά θα πρέπει να γνωρίζουμε τα
παρακάτω:
1) Η παρατήρηση μπορεί να γίνει επικίνδυνη για τα πουλιά, αν γίνεται σε κάποια
φωλιά. Όλοι οι ορνιθοπαρατηρητές πρέπει να γνωρίζουν ότι η παρατήρηση και η
φωτογράφηση της φωλιάς απαγορεύονται αυστηρά.
2) Πρέπει να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα οικοσυστήματα.
3) Δεν πρέπει να καταστρέφουμε τα οικοσυστήματα των πουλιών.
4) Δεν πρέπει να ενοχλούμε τα πουλιά , με φασαρία ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο
(ραδιοκασετόφωνα, ρήψη πετρών).
5) Πρέπει να τηρούμε τους νόμους που προστατεύουν την χλωρίδα και την πανίδα.
6) Πρέπει να σεβόμαστε τους ιδιοκτήτες γης μέσα στην ιδιοκτησία των οποίων
κάνουμε την παρατήρηση.
7) Πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν στην ύπαιθρο. Η
ευγένεια είναι απαραίτητο εφόδιο για τον παρατηρητή.
8) Σε περίπτωση που αντιλαμβανόμαστε παράνομη δραστηριότητα στην περιοχή
(λαθροθηρία, παράνομη κοπή παρόχθιου δάσους κλπ) απομακρυνόμαστε διακριτικά
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και ειδοποιούμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες (Δασαρχείο Βόλου τηλ 2421039163 &
2421026271, Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. τηλ 2425041403).
9) Διατηρείτε τον χώρο καθαρό. Μην αφήνετε πλαστικές σακούλες απορριμμάτων
στη φύση. Έχετε μαζί σας σακούλες, μαζέψετε τα απορρίμματα σας και πάρτε τα μαζί
σας.
10) Φροντίστε ώστε να μην δημιουργήσετε κίνδυνο πυρκαγιάς. Δεν επιτρέπεται το
άναμμα φωτιάς. Αν αντιληφθείτε πυρκαγιά ειδοποιείστε αμέσως την πυροσβεστική
υπηρεσία στο 199.
11) Η χάραξη φλοιών δέντρων, η παρενόχληση φωλιών πουλιών και το κόψιμο

βοτάνων ζημιώνουν το περιβάλλον και απαγορεύονται από τη Δασική Νομοθεσία.
12) Αποφύγετε να κόβετε φυτά καθώς μπορεί εν αγνοία σας να κόψετε ένα από τα

σπάνια, προστατευόμενα και ενδημικά είδη χλωρίδας της περιοχής Κάρλας
Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η απαγόρευση
αυτή όταν πρόκειται για είδη που βλέπουμε πως έχουν πολύ περιορισμένη ή
σημειακή εξάπλωση.
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Κανόνες ασφάλειας
Ενδεικτικός κατάλογος για τους συνοδούς και τις ομάδες που πρόκειται να
επισκεφτούν την ΠΠ Κα.Μα.Κε.Βε.
1) Αθλητικά παπούτσια
2) Παγούρι για νερό
3) Ενδυμασία κατάλληλη για την εποχή (αντιανεμικό- αδιάβροχο)
4) Σακίδιο και καπέλο
5) Κινητό τηλέφωνο (μόνο για τους συνοδούς και σε αθόρυβη λειτουργία)
6) Αντιαλλεργικά φάρμακα (ενημερώνω και τους συνοδούς αν έχω αλλεργία)
7) Αντηλιακή κρέμα προσώπου, κρέμα κακάο για τα χείλη ( ειδικά στο βουνό)
8) Κατά τη θερινή περίοδο ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα τσιμπήματα
από έντομα. Γι’αυτό θα πρέπει να προετοιμαστείτε κατάλληλα για την
αντιμετώπιση τέτοιων τσιμπημάτων. Συνιστούμε την εφαρμογή ειδικών
φυτικών εντομοαπωθητικών κρεμών στο δέρμα του παιδιού, για να το
προστατέψετε από τα τσιμπήματα. Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας στικ
αμμωνίας, αντιισταμινικό φάρμακο και κορτιζονούχα αλοιφή.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Χαμόγλου Μαρία
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.
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