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Χαλάςτρα 26 Σεπτεμβρίου 2019 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Γιορτή πουλιών ςτο Παρατηρητήριο Νζασ Αγαθοφπολησ ςτισ 6 Οκτωβρίου 

Για ακόμη μία χρονιά ςασ προςκαλοφμε να λάβετε μζροσ ςτην Ευρωπαϊκή Γιορτή 

των Πουλιών (EuroΒirdwatch), που θα πραγματοποιηθεί ςτο Παρατηρητήριο 

Πουλιών Νζασ Αγαθοφπολησ, όπωσ κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. 

Η εκδήλωςη θα πραγματοποιηθεί ςτισ 6 Οκτωβρίου, από τισ 10 το πρωί ωσ τισ 2 

μετά το μεςημζρι και θα περιλαμβάνει παρατήρηςη πουλιών με κιάλια και 

τηλεςκόπια, παιχνίδια και εργαςτήρια, καθώσ και βόλτεσ με ποδήλατα. 

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών αποτελεί μία δράςη παγκόςμιασ εμβζλειασ με 

ςτόχο την ενημζρωςη και ευαιςθητοποίηςη του κοινοφ για την ανάγκη προςταςίασ 

των μεταναςτευτικών πουλιών, καθώσ και των περιοχών αναπαραγωγήσ τουσ, των 

ενδιάμεςων ςταθμών ςτισ μεταναςτευτικζσ τουσ διαδρομζσ και των τόπων 

διαχείμαςήσ τουσ. Η χώρα μασ είναι γνωςτό ότι αποτελεί κομβικό ςημείο διζλευςησ 

για εκατομμφρια μεταναςτευτικά πουλιά και το Εθνικό Πάρκο Δζλτα Αξιοφ 

βρίςκεται κάτω από ζναν από τουσ βαςικοφσ μεταναςτευτικοφσ διαδρόμουσ τησ 

Ευρώπησ. 

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1993 με το 

ςυντονιςμό τησ παγκόςμιασ ομοςπονδίασ περιβαλλοντικών οργανώςεων για την 

προςταςία των πουλιών BirdLife International και ζκτοτε πραγματοποιείται κάθε 

χρόνο το πρώτο Σαββατοκφριακο του Οκτωβρίου, ςε περιςςότερεσ από 100 
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χώρεσ. Στην Ελλάδα, ο ςυντονιςμόσ των εκδηλώςεων γίνεται από την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία. 

Η εκδήλωςη ςτο Παρατηρητήριο Νζασ Αγαθοφπολησ διοργανώνεται από το Φορζα 

Διαχείριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκοφ Κόλπου και πραγματοποιείται 

με την υποςτήριξη του Δήμου Πφδνασ-Κολινδροφ και τησ Σοπικήσ Κοινότητασ Νζασ 

Αγαθοφπολησ, καθώσ και με τη ςυμμετοχή του ΚΠΕ Ανατολικοφ Ολφμπου και 

του Φορζα Διαχείριςησ Εθνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

 

 
 

 
Με την παράκληςη να δημοςιευθεί ή να μεταδοθεί. 
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