Изложба - Ретки и загрозени габи во регионот на Преспа
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Категорија: Еко вести од НВО-и
Извор:
Македонско миколошко
друштво од 27.05.2010
Објавено од: Еко Нет, прочитано 245 пати
Средна оценка: 4,3
Македонското миколошко друштво од Скопје и Европското младинско
здружение од Пустец, Албанија, Ве покануваат на изложбата насловена
‘Ретки и загрозени габи во регионот на Преспа’, и на предавање на тема
‘Габите, природата, човекот’.
Предавањето ќе се одржи на 2-ри јуни (среда), со почеток во 19:00 часот, а
изложбата ќе биде отворена на 2-ри јуни во 14:00 часот и ќе трае до 3 јуни
до 12:00 часот. Настанот ќе се одржи во хотел Рива во Стење.
Активностите се дел од проектот “Информативна мрежа за заштита на
разновидноста на габите во басенот на Преспанското Езеро”, кој го
реализираат невладината организација “Македонско миколошко друштво”
(друштво за проучување на габите), со седиште на Природноматематичкиот факултет во Скопје, во партнерство со “Европското
младинско здружение” од Пустец, Албанија. Целта на проектот е подигање
на јавната свест за потребата од зачувување на разновидноста на габите,
нивната важност за Преспанскиот регион, и спречување на нивната
прекумерна експлоатација од страна на месното население. Во рамките на
проектот изработен е постер и леток во врска со ретките и загрозени габи
во Преспа како и правилните начини за одржливо собирање габи, кои им се
делат на учесниците за време на посетите и организираните настани.
Постерот со наслов “Габите на Преспа - ретки и загрозени видови” содржи
фотографии од 24 ретки и загрозени видови видови габи застапени во
прекуграничниот регион, и е на три јазика – македонски, албански, и
англиски. Летокот нуди податоци за ретките и загрозени габи во Преспа
како и упатства за правилно собирање самоникнати габи, и е двојазичен
(македонски и албански).
Проектот е поддржан од страна на Програмата за развој на Обединетите
нации (УНДП) и Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ).
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