«Ταξιδεύοντας με τα Πουλιά»

έκθεση φωτογραφίας στην Αντωνιάδειο Στέγη

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης
Δήμου Βέροιας και η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας σας καλωσορίζουν στη μοναδική
έκθεση φωτογραφίας «Ταξιδεύοντας με τα Πουλιά». Η έκθεση παρουσιάζει το μαγευτικό
κόσμο των πουλιών διαμέσου του φωτογραφικού φακού 11 φωτογράφων.
Η έκθεση περιλαμβάνει μοναδικές φωτογραφίες φωτογράφων άγριας φύσης της
Ελλάδας.
Εκτός από την παρουσίαση του μαγικού κόσμου των άγριων πουλιών, η έκθεση μας
υπενθυμίζει τη σημαντικότητα της προστασίας των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους
όπως επίσης και τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιήσουμε για τη διασφάλιση ενός
βιώσιμου περιβάλλοντος, τόσο για τα πουλιά όσο και για τον άνθρωπο.
Η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 15 Ιανουαρίου και για 15 ημέρες – μέχρι τις 31
Ιανουαρίου 2010, ώρες λειτουργίας 9.00- 14.00 και 17.00 με 21.00, στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών του Δήμου Βέροιας
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1982 με αντικείμενο την
προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. Από τότε έχει συνεχής και
επιτυχημένη δραστηριότητα στην προστασία απειλούμενων ειδών και στην προστασία και
διαχείριση Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
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Για να επιτύχει την αποτελεσματική προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους,
δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας, προστασίας και διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος, ενημέρωσης των πολιτών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παρεμβάσεων
σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά και αντιμετώπισης παραβιάσεων
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ένα από τα προγράμματα προστασίας και διαχείρισης των Σημαντικών Περιοχών για τα
Πουλιά είναι το «Πρόγραμμα Προστασίας και Ανάδειξης του Υγροτόπου της Βραυρώνας»
που υλοποιείται από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία με τη συνεργασία του Δήμου Μαρκόπουλου.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για
την επαναφορά της αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και στο φυσικό πλούτο του
υγροτόπου.
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