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Αρ. Πρωτ: 588        Κανάλια,   08/06/2017 

 
Θέμα: Περιβαλλοντική ενημέρωση για τον υγρότοπο της Κάρλας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος 

 

 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια 

εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972, σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών όλου του κόσμου για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.  

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου, έθεσε υπό την αιγίδα του δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των παιδιών για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε στην προστασία της ορνιθοπανίδας του 

υγροτόπου της Κάρλας, ώστε τα παιδιά, να ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση, μέσα από 

πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο. Με φετινό σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος η 

«Επανασύνδεση των ανθρώπων με τη φύση», οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καναλίων έστειλαν το 

δικό τους οικολογικό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας 

Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Καναλίων. Οι σαράντα πέντε 

(45)  μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, παρακολούθησαν τη θεματική παρουσίαση «Τα πουλιά του 
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υγροτόπου της Κάρλας» ώστε να εξοικειωθούν με τα γνωρίσματα που διακρίνουν ορισμένα χαρακτηριστικά 

είδη πουλιών της περιοχής. Στη συνέχεια, από το εκπαιδευτικό υλικό «Ανακαλύπτοντας τη φύση της λίμνης 

Κάρλας και του Μαυροβουνίου» του Φ.Δ., ζωγράφισαν έξι είδη πουλιών (Αργυροπελεκάνο, 

Μαυροπελαργό, Καλαμοκανά, Αβοκέτα, Βαρβάρα και Χουλιαρομύτα) του υγροτόπου της Κάρλας που 

εικονίζονταν σε 6 κάρτες και τα κόλλησαν σε ένα χαρτόνι που απεικόνιζε τον υγρότοπο, ανάλογα με το 

ενδιαίτημα τροφοληψίας τους.  

Όλοι μαζί, στέλνουμε ένα μήνυμα ελπίδας και συνέχειας στην προσπάθεια προστασίας του 

περιβαλλοντικού πλούτου της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου.  

 

Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου 

 


