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editorial

ενημερωτικό δελτίο
του Φορέα Διαχείρισης στενών & εκβολών ποταμών

 Αχέροντα & Καλαμα

platalea

Χρηματοδότηση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Εκδότης: 
Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών 
Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά 
Υπεύθυνη για το υλικό παιδικού τευχους:

Σχεδιασμός - Επιμέλεια έκδοσης - 
Παραγωγή: Cantrel Προβολή Επικοινωνία 

Απρίλιος
22  Ημέρα της ΓΗΣ

24 Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης των 
Πειραμάτων σε Ζώα

Νοέμβριος
6  Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της 

Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον 
Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

14  Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης

Μάϊος
22 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

23 Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας

24 Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων

Ιούνιος
  5  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

  8 Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών

15 Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου

17 Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης 
και της Ξηρασίας

Σεπτέμβριος
16  Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της 

Στοιβάδας του Όζοντος

18  Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού 
των Ακτών

22  Παγκόσμια Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

Οκτώβριος
  2  Παγκόσμια Γιορτή των Πουλιών

  4  Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

13 Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών 
Καταστροφών

24  Παγκόσμια Ημέρα Ακτών

Μάρτιος
14  Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τα ποτάμια

20 Διεθνής Ημέρα της Γης

21 Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

22 Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

23 Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Φεβρουάριος
2 Παγκόσμια Ημέρα Υγροβιοτόπων

Δεκέμβριος
11  Παγκόσμια Ημέρα του Βουνού

Παγκόσμιες Ημέρες
για το Περιβάλλον

Το 5ο τεύχος είναι το πρώτο μέρος μιας σειράς ειδικών 

αφιερωμάτων της Platalea που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού, με 

σκοπό  να γνωρίσουν μέσα από το παιχνίδι το φυσικό περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριμένα να αποκτήσουν γνώσεις για τους υγρότοπους που 

βρίσκονται κοντά τους, τη χλωρίδα και την πανίδα τους και φυσικά 

για τη σημαντική οικολογική τους αξία.

Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια ενός μέσου που όλα τα παιδιά 

γνωρίζουν καλά και απολαμβάνουν, το ΠΑΙΧΝΙΔΙ! Ελάτε λοιπόν να 

μάθουμε παίζοντας!

Ο Πρόεδρος

Κομηνός Θεόδωρος

 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στενών  και Εκβολών  ποταμών Αχέροντα  & Καλαμά
5ο χλμ Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας, Τ.Κ. 46 100 • ΤΘ 115 • 

Τηλ. 26650 21319
http://www.kalamas-acherontas.gr
blog: fdkal-ach.blospot.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

info@kalamas-acherontas.gr

Δημιουργία παιχνιδιών 5ου τεύχους: 
Πλασκασοβίτη Βίκυ
Υπεύθυνη Κέντρου Πληροφόρησης 
Αχέροντα  (Αμμουδιά)
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αυτό το ξέρατε;

Είναι εφικτό για µια αγελάδα να ανεβεί σκάλες,
 αλλά όχι να τις κατεβεί

Το πουλί «µασά» µε το στοµάχι του

Οι σκύλοι ∆αλµατίας, γεννιούνται χωρίς βούλες

Υπολογίζεται ότι εκατοµµύρια δέντρα στον κόσµο 
φυτεύονται τυχαία από σκίουρους 

οι οποίοι θάβουν καρπούς και µετά ξεχνούν 
πού τους έθαψαν.

Ένα σαλιγκάρι µπορεί να κοιµάται επί 3
 συνεχόµενα χρόνια, χωρίς να τραφεί.

Οι κροκόδειλοι καταπίνουν πέτρες 
για να βουτούν βαθύτερα

Οι αρουραίοι πολλαπλασιάζονται τόσο γρήγορα, 
ώστε σε 18 µήνες, δύο αρουραίοι µπορούν 

να αποκτήσουν 
πάνω από ένα εκατοµµύριο απογόνους

Τα µυρµήγκια έχουν 5 µύτες.

Ο αρουραίος θεωρείται το πιο καταστροφικό 
θηλαστικό στον κόσµο µετά από τον άνθρωπο Τα χέλια έχουν 2 καρδιές

Οι γάτες έχουν πάνω από εκατό φωνητικούς 
ήχους, σε αντίθεση µε τους σκύλους 

που έχουν περίπου δέκα.

Η ακοή του ελέφαντα είναι τόσο καλή, που µπορεί 
να ακούσει τις πατηµασιές ενός ποντικού

Η καµηλοπάρδαλη είναι το µόνο ζώο 
που γεννιέται µε κέρατα

Στην Αρχαία Αίγυπτο, αν κάποιος σκότωνε γάτα,
 τότε καταδικαζόταν σε θάνατο

Τα δελφίνια έχουν µεγαλύτερο 
εγκέφαλο από αυτόν του ανθρώπου

Υπάρχουν τόσα κοτόπουλα όσοι 
και άνθρωποι στον πλανήτη µας

Το µυρµήγκι µπορεί να σηκώσει 
50 φορές το βάρος του

Η µορφολογία των γουρουνιών
 είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατον 
να κοιτάξουν ψηλά στον ουρανό

"Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: 
Εγώ, εγώ µονάχος µου έχω χρέος να σώσω τη γης. 

Αν δε σωθεί, εγώ φταίω." 
Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική

αυτο το ξέρατε ;


