Λαγκαδάς, 7/10/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο καιρός δε στάθηκε εμπόδιο για την υλοποίηση της μεγαλύτερης, ίσως,
δράσης που έχει γίνει θεσμός για τη λίμνη Βόλβη τα τελευταία τρία χρόνια.
Canoe, kayak, τοξοβολία, ποδηλασία, ορνιθοπαρατήρηση και ξενάγηση ήταν οι
δραστηριότητες που απόλαυσαν περίπου 200 επισκέπτες στην τρίτη δράση
«Άθληση και Ψυχαγωγία στη λίμνη Βόλβη», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στα Λουτρά Απολλωνίας. Η δράση
αποσκοπεί στην ανάδειξη του φυσικού κάλους, των λιμνών και των ήπιων
μορφών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην περιοχή, σε
απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα για δωρεάν εκμάθηση canoekayak στη λίμνη Βόλβη, ποδηλασία στην παραλίμνια περιοχή, ενασχόληση με
την τοξοβολία και ορνιθοπαρατήρηση των υδρόβιων σπάνιων πουλιών. Τα
μαθήματα έγιναν από πιστοποιημένους δασκάλους της εταιρείας Riverland
Outdoors Activities. Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/νσης Δευτ/θμιας
Ε. Δ. Θεσ/νίκης ενίσχυσε την δράση με την παρουσία εκπαιδευτικών και
μαθητών.
Σκοπός της δράσης ήταν αρχικά η ενημέρωση του κοινού και βέβαια η
διασκέδαση μικρών και μεγάλων, κάνοντας έτσι σαφές πως η οποιαδήποτε
δραστηριότητα μέσα στη λίμνη μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με την
προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασμό της ορνιθοπανίδας που βρίσκει
καταφύγιο στην περιοχή. Οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη προστατεύονται από

διεθνείς συμβάσεις και ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, πράγμα το οποίο
αποδεικνύει τον πλούτο των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντούν στην
προστατευόμενη περιοχή.
Ευχαριστούμε πολύ τους επισκέπτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους
και περίμεναν υπομονετικά για το πλήθος των δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες θέλουμε να απευθύνουμε σε ορισμένα πρόσωπα και φορείς, χωρίς
την βοήθεια των οποίων η δράση αυτή δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ:


Στη διοίκηση και στο προσωπικό των Λουτρών Ν. Απολλωνίας για την
συνεργασία και την φιλοξενία.



Στην εταιρεία ναυταθλητικών δραστηριοτήτων Riverland Outdoors
Activities για την προσφορά των υπηρεσιών τους.



Στον δημοσιογράφο κ. Παντελή Τζερτζεβέλη για την υποστήριξη και την
διοργάνωση.



Στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/νσης Δ.Ε.Δ.Θεσ/κης για την
συνδιοργάνωση και την προβολή της δράσης, και ιδιαίτερα στην
υπεύθυνη του γραφείου κ. Δ. Μιχελάκη.



Το Ράδιο Θεσσαλονίκη για την επικοινωνία της δράσης.



Τα ζαχαροπλαστεία ΜΙΛΤΟΣ για την προσφορά εδεσμάτων.



Την εταιρεία ΒΙΚΟΣ για τη χορηγία φυσικού μεταλλικού νερού.

Είναι σίγουρο πως θα ακολουθήσουν πολλές ανάλογες δράσεις προβολής της
του Εθνικού Πάρκου, έτσι ώστε η ανάδειξη του οικοσυστήματος και των
δραστηριοτήτων που προσφέρονται να είναι ολοκληρωμένη.
Ακολουθούν φωτογραφίες από την ημέρα της εκδήλωσης.

Εικ1: Canoe-kayak στη λίμνη Βόλβη

Εικ.2: Ορνιθοπαρατήρηση

Εικ.3: Τοξοβολία

Εικ.4: Παραλίμνια ποδηλασία
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