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«Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα: ένας άγνωστος
θησαυρός»
Πολιτισμός / Εκθέσεις

Τα εντυπωσιακά φοινικόπτερα, οι πελεκάνοι και οι ερωδιοί, τα μικρά και
μεγαλύτερα ζώα, αλλά και τα τοπία του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού Λουδία -Αλιάκμονα, είναι οι «πρωταγωνιστές» των φωτογραφιών που θα
παρουσιαστούν στην έκθεση με τίτλο «Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα:
ένας άγνωστος θησαυρός» που εκθέτονται από τις 3 ως τις 17 Νοεμβρίου
2013 στο Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο, στην Αθήνα.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα διαγωνισμού φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε
από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα και το Φωτογραφικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης, στον οποίον συμμετείχαν 63 φωτογράφοι από διάφορες
περιοχές της Ελλάδας. Τα καλύτερα έργα συγκεντρώθηκαν σε φωτογραφικό
λεύκωμα,
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γειτονεύουν με το Εθνικό Πάρκο.
Η έκθεση «κατεβαίνει» αυτή τη φορά στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του
Οικολογικού Πολιτιστικού Κέντρου, προκειμένου να αποτελέσει αφορμή για μία
πρώτη γνωριμία του κοινού της πόλης με το πολύτιμο αλλά και άγνωστο
οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.

Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα περιλαμβάνει τους υγροτόπους
των εκβολών του Γαλλικού και του Λουδία, της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, των
Δέλτα Αξιού και Αλιάκμονα, καθώς και τους υγροτόπους της Νέας Αγαθούπολης
και των Αλυκών Κίτρους. Η οικολογική αξία της περιοχής κατατάσσει το Εθνικό
Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα μεταξύ των πιο σημαντικών υγροτόπων
της Ευρώπης. Προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ και ανήκει στο ευρωπαϊκό
δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.
Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η πλούσια ορνιθοπανίδα, καθώς μέχρι
σήμερα έχουν παρατηρηθεί 278 είδη πουλιών, περίπου το 60% των ειδών που
υπάρχουν στην Ελλάδα. Το Δέλτα του Αξιού φιλοξενεί μία από τις τρεις πιο
σημαντικές μεικτές αποικίες ερωδιών στη χώρα, μαζί με αυτούς της Κερκίνης και
του Αμβρακικού. Επίσης, η περιοχή είναι γνωστή για το ρύζι και τα μύδια της,
καθώς εδώ παράγεται περίπου το 80% των συγκεκριμένων προϊόντων στη χώρα
μας.
Το Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο βρίσκεται: Λεωφόρος Ιωνίας 315, Άνω Πατήσια,
τηλέφωνο: 2102525421).
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