
Intercâmbio e aprendizagem
Para proteger a fazer bom uso das zonas úmidas, é importante estudá-las e pensá-las em 
conjunto com as pessoas da região e de outras zonas úmidas também.

Atividades Comemorativas
Foram realizadas atividades comemorativas para marcar o 1º, o 5º e o 10º aniversários da 
designação do Lago Shinji e do Nakaumi na Convenção de Ramsar. 

Encontro Nacional das Crianças de Zonas Úmidas

As províncias de Shimane e Tottori vêm realizando encontros entre crianças atuantes no 
Lago Shinji, no Nakaumi e nas zonas úmidas de todo o país, com o desejo de que ali 
surjam os líderes das próximas gerações. 

Em dezembro de 2006, após 1 ano da designação dos dois lagos pela Convenção, as províncias de 
Shimane e Tottori, em cooperação com os municípios próximos, realizaram a "Convenção 
Comemorativa de 1 Ano da Designação do Lago Shinji e do Nakaumi pela Convenção de Ramsar".

Em 2010, celebrando 5 anos da designação, as províncias de Shimane e Tottori realizaram uma 
exposição, um simpósio e uma atividade de intercâmbio entre crianças do Japão e da Coreia do Sul. 

Aprendizagem

Procure pensar de diversas formas sobre o ambiente natural dos lagos. Pode ser subindo 
em um barco para observá-los, examinando a qualidade de sua água e os seres vivos 
dos rios que desaguam neles, visitando uma instalação para observar as aves selvagens 
e os peixes ou ouvindo as pessoas da região contarem histórias de antigamente.
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Intercâmbio Infantil do
Nordeste da Ásia
Achamos o "Tesouro das Zonas Úmidas"!!

Simpósio Comemorativo
"Recursos abundantes
para a próxima geração"

Simpósio Comemorativo
"Recursos abundantes
para a próxima geração"

Mensagem para o Nakaumi e o Lago Shinji do futuro

Intercâmbio Infantil da ÁsiaSimpósio Comemorativo Feira Ramsar

Temos conservado e regenerado o Lago Shinji e o Nakaumi, 
passando sua riqueza ambiental para as próximas gerações. 
Empenhamo-nos no uso racional de ambos os lagos para 
manter seus ecossistemas, ao mesmo tempo em que 
utilizamos seus abundantes recursos de maneira sustentável.
Inciaremos os trabalhos imediatamente, com adultos e 
crianças unindo forças, e com cada pessoa contribuindo 
como puder.

Anúncio da Convenção

Musical Ambiental Infantil
"A menina chamada Ai, o Planeta Terra e o Leiloeiro"
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Evento Comemorativo de 1 Ano

Evento Comemorativo de 5 Anos

Em 2015, celebrando 10 anos da designação, as províncias de Shimane e Tottori realizaram 
um simpósio (na cidade de Yonago), a Feira Ramsar (na cidade de Matsue) e uma atividade 
de intercâmbio com crianças da Ásia.

Evento Comemorativo de 10 Anos

Observação sobre o lago

Estudo da história do lago
Resumo do que foi aprendido

Observação de aves
Exame de qualidade da água


