ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΝΙΜΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ
Πρόκειται για μία συνεργασία της ΑΝΙΜΑ με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΦΕ για δύο εκδρομές με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε ερασιτέχνες και νέους
ενδιαφερόμενους για τεχνικές φωτογραφίας
άγριας φύσης. Περιλαμβάνουν
φωτογράφηση στο πεδίο και επεξεργασία των φωτογραφιών σε σεμινάριο στον χώρο της
ΕΦΕ.
1) «ΠΡΩΤΟ ΚΛΙΚ» ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Διήμερη εκδρομή Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Μαρτίου
2019 με μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Liberty. Η μετάβαση θα γίνει με λεωφορείο και
η αναχώρηση το πρωί του Σαββάτου 2/3 από Ομόνοια.
Στη διάρκεια του διημέρου θα έχουμε μαζί μας τρείς ειδικούς εκπαιδευτές, οι οποίοι θα μας
καθοδηγήσουν στο ειδικό αυτό αντικείμενο: Θα γνωρίσουμε φωτογραφικά ενδιαφέροντα
σημεία στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας και στην Τουρλίδα, στους εκτεταμένους
υγρότοπους της περιοχής στο Λούρο και στο Αιτωλικό, θα μπούμε στον Αχελώο με μαούνα
στην περιοχή των εκβολών, θα φωτογραφήσουμε στο Διόνι και σε ιχθυοτροφεία, θα
έρθουμε σε επαφή με τους ψαράδες της περιοχής, θα απολαύσουμε τη Δύση στην Παναγιά
τη Φοινικιά με τον ήλιο να «γέρνει» πάνω στα τηγάνια των αλυκών. Επίσης ανάλογα με τα
είδη που θα έχουν αποθεραπευτεί εκείνη την περίοδο από την ΑΝΙΜΑ θα κάνουμε και
απελευθερώσεις, που επίσης αποτελούν φωτογραφικό θέμα.
Το Μεσολόγγι ειδικά την άνοιξη είναι ένας ορνιθολογικός παράδεισος, όπου μπορεί κανείς
να παρατηρήσει και να φωτογραφίσει τα 300 είδη πουλιών της περιοχής. Προσφέρει όμως
πληθώρα φωτογραφικών θεμάτων και σε άλλους τομείς (ψαράδες, πελάδες, τεχνικές
αλίευσης, παρασκευή αυγοτάραχου, αλυκές, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία).
Μην την χάσετε!
Δείτε το πρόγραμμα της εκδρομής εδώ
Δηλώσεις Συμμετοχής στο: https://goo.gl/forms/x1iG8ty3miiRhO6A2
Επικοινωνία με τον Σπύρο Ψύχα στο anima.wildlife@gmail.com και στο 6974510976.
2) «ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΛΙΚ» ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ: Διήμερη εκδρομή Σάββατο 13 και Κυριακή 14
Απριλίου 2019 στον υγρότοπο της Στροφυλιάς με μία επιτόπια διανυκτέρευση. Η εκδρομή
θα περιλάβει και τον παράκτιο υγρότοπο στις Αλυκές Αιγίου. Η αναχώρηση με λεωφορείο
το πρωί του Σαββάτου 13/4 από Ομόνοια.
Οι εκπαιδευτές μας θα μας συνοδεύσουν σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος με την
υποστήριξη και του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου- Στροφυλιάς, τον οποίο θα
επισκεφθούμε. Θα περπατήσουμε φωτογραφίζοντας στο Έλος Λάμιας, στα λασποτόπια

στο χωριό Μετόχι, σε βατές διαδρομές στο πιο εκτεταμένο και προστατευόμενο δάσος
κουκουναριάς της χώρας μας στη Στροφυλιά, στις όχθες της Λιμνοθάλασσας Πρόκοπος,
στους καλαμώνες, στο εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου, στις αμμοθίνες της παραλίας.
Φωτογράφηση από ψηλά θα κάνουμε από το εκκλησάκι της Παναγίας και από τον
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης- Τείχους Δυμαίων. Από εκεί μπορούμε να δούμε όλη τη
θέα προς τη λιμνοθάλασσα Πρόκοπος, να φωτογραφήσουμε τα πουλιά της αλλά και τα
αρπακτικά, που φωλιάζουν στα γειτονικά Μαύρα Βουνά και κυνηγούν στους υγρότοπους.
Και εδώ ανάλογα με τα είδη που έχουν αποθεραπευθεί στην ΑΝΙΜΑ, θα κάνουμε
απελευθερώσεις που ν αταιριάζουν στον βιότοπο.
Δείτε το πρόγραμμα της εκδρομής εδώ
Δηλώσεις Συμμετοχής στο: https://goo.gl/forms/EqAAznRp8vXLSjWc2
Επικοινωνία με τον Σπύρο Ψύχα στο anima.wildlife@gmail.com και στο 6974510976.

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
1)«ΚΕΡΚΙΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΜΑ» : Εκδρομή στο τριήμερο της 25ης Μαρτίου (23-25/3/2019)
με αναχώρηση δύο λεωφορείων το Σάββατο 23/3 το πρωί από Ομόνοια και επιστροφή το
βράδι της 25ης. Δεν χρειάζεται άδεια από τη δουλειά σας!
Η εκδρομή αυτή θα έχει τη σφραγίδα της ΑΝΙΜΑ με απελευθερώσεις και σεμινάριο για
τραυματισμένα ζώα και πουλιά αλλά και του πολιτιστικού ομίλου ΠΕΡΠΕΡΟΥΝΑ. Η
ΠΕΡΠΕΡΟΥΝΑ θα οργανώσει δύο τοπικά πανηγύρια με μουσική, τραγούδι και χορό με
καλλιτέχνες από την Αθήνα, το βράδι του Σαββάτου 23/3 στα Άνω Πορόϊα και το βράδι
της Κυριακής 24/3 στο χωριό Κερκίνη.
Το πρόγραμμα στη διάρκεια της ημέρας θα περιλάβει περπάτημα, παρατήρηση και
φωτογράφιση στις παραλίμνιες περιοχές της Κερκίνης, βαρκάδα με συντροφιά τους
αργυροπελεκάνους, θερμά λουτρά στο Σιδηρόκαστρο, επίσκεψη στο Ρούπελ αν επιμένετε,
μεζεδάκι στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βυρώνειας και ένα δείπνο στον «Οικοπεριηγητή».
Την πρώτη ημέρα τελειώνοντας το ταξίδι θα περάσουμε από τη λίμνη Δοϊράνη και θα
καταλήξουμε στην καταπληκτική ταβέρνα με ορεινή πέστροφα στο δάσος πάνω από τα
Άνω Πορόϊα και θα ακολουθήσει το πανηγύρι στην πλατεία. Την τελευταία μέρα θα
περάσουμε για καφέ στο φράγμα στο Λιθότοπο, το οποίο θα το περπατήσουμε για τις
τελευταίες εικόνες και φωτογραφήσεις αργυροπελεκάνων και κορμοράνων.
Οι συμμετέχοντες στο πρώτο λεωφορείο - που θα επικεντρώσει στη γνωριμία με την άγρια
φύση, τη λίμνη, τα πουλιά και στις φωτογραφήσεις - θα μείνει στο Ακριτοχώρι, στο
ξενοδοχείο «Βίλλα Μπέλες». Η ομάδα των καλλιτεχνών θα μείνει σε ξενώνα και δωμάτια
δίπλα στον «Οικοπεριηγητή» και θα έχει διαφορετικό πρωινό πρόγραμμα με βαρκάδα και
άλλες δραστηριότητες.
Κάντε εγκαίρως Δήλωση Συμμετοχής. Η εκδρομή θα συμπληρωθεί άμεσα!
Δείτε το πρόγραμμα της εκδρομής εδώ
Δηλώσεις Συμμετοχής στο: https://goo.gl/forms/e3BNVWkE8l1h5I2p2
Επικοινωνία με τον Σπύρο Ψύχα στο anima.wildlife@gmail.com και στο 6974510976.

2) ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ : Τριήμερη
εκδρομή στις 17-18-19 Μαΐου 2019 στην Ανατολική Κρήτη, η οποία θα συνδυαστεί με
απελευθέρωση 10 γυπών που έχει περιθάλψει η ΑΝΙΜΑ. Το ταξίδι με πλοίο για Ηράκλειο
θα γίνει το βράδι της Πέμπτης 16/5 και η αναχώρηση για Πειραιά το βράδι της Κυριακής
19/5.
Η διαμονή θα γίνει στην Κριτσά, μικρό παραδοσιακό όμορφο χωριό κοντά στον Άγιο
Νικόλαο. Οι απελευθερώσεις των γυπών θα γίνουν κοντά στον Κρούστα, μετά από πρωινή
ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στην Κριτσά την Κυριακή 19/5.
Η εκδρομή θα περιλάβει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το ενυδρείο
«Θαλασσόκοσμος», τον υγρότοπο και τον αρχαιολογικό χώρο στα Μάλλια, το Σπήλαιο
Μιλάτου, το Φαράγγι του Χα και της Σαρακήνας, βόλτα στην Ιεράπετρα και αν θέλετε
μπάνιο στο Μύρτο.
Σε όλη της τη διάρκεια θα συνοδευόμαστε από τοπικούς συνεργάτες της ΑΝΙΜΑ, θα
εξοικειωθούμε με ορεινούς βιότοπους, θα επισκεφθούμε χωριά και αρχαιολογικούς
χώρους, θα παρατηρήσουμε πουλιά, θα φωτογραφίσουμε
κρητικά τοπία και
απροσπέλαστες περιοχές με φαράγγια και θα βιώσουμε την κρητική φιλοξενία!
Δηλώσεις Συμμετοχής στο: https://goo.gl/forms/zfkkH9sF9c9KD3HJ2
Επικοινωνία με τον Σπύρο Ψύχα στο anima.wildlife@gmail.com και στο 6974510976
3)ΦΙΛΟΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΠΕΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Εκδρομή στο Τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος στις 14-15-16-17 Ιουνίου 2019 με αναχώρηση λεωφορείου από Αθήνα την
Παρασκευή 14/6 νωρίς το απόγευμα. Η διαμονή θα γίνει σε ξενοδοχείο στην Καστοριά.
Στη Μεγάλη Πρέσπα θα ξεναγηθούμε με βάρκες από τους Ψαράδες στις βραχογραφίες και
τα σπήλαια, θα φωτογραφήσουμε τους αργυροπελεκάνους, θα περπατήσουμε στο
παραλίμνιο δάσος στις εκβολές του ποταμού του Αγίου Γερμανού. Στη Μικρή Πρέσπα θα
επισκεφθούμε το νησάκι και τη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου και θα έχουμε πανοραμική
παρατήρηση όλης της περοχής από τον λόφο της Κρίνας.
Στην Καστοριά θα κάνουμε παραλίμνια παρατήρηση μια και η λίμνη της είναι γεμάτη
πουλιά λίγα μέτρα από την όχθη. H Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία η ΑΝΙΜΑ συνεργάζεται για πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένα
ζώα και πουλιά, θα μας ενημερώσει για όλα τα τοπικά θέματα. Στην Καστοριά θα
ξεναγηθούμε και θα απολαύσουμε την παλιά πόλη με τα αρχοντικά της.
Επίσκεψη θα κάνουμε και στον νεολιθικό λιμναίο οικισμό στο Δισπηλιό, η αναπαράσταση
του οποίου μας δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα για το πως ήταν η ζωή δίπλα στη
λίμνη πριν χιλιάδες χρόνια, πως κατασκεύαζαν οι άνθρωποι τις καλύβες και πως ψάρευαν.
Αν μας το επιτρέψει το πρόγραμμα στην επιστροφή θα επισκεφθούμε και το μοναδικό στο
είδος του Ανθρωπολογικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο Πτολεμαΐδας. Εδώ εκτίθενται
απολιθώματα από ρινόκερους, χαυλιόδοντες και μαμούθ, τα οποία στην πλειοψηφία τους
βρέθηκαν στη λεκάνη της Εορδαίας κατά την εξόρυξη λιγνίτη στα ορυχεία της ΔΕΗ.
Δηλώσεις Συμμετοχής στο: https://goo.gl/forms/dQYR9pJZBeWYAmDy2
Επικοινωνία με τον Σπύρο Ψύχα στο anima.wildlife@gmail.com και στο 6974510976

4) ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ- ΓΚΙΩΝΑ : Η τελευταία μας εκδρομή πριν τις διακοπές του καλοκαιριού θα
γίνει στον ορεινό όγκο των Βαρδουσίων και στη Γκιώνα στις 5-6-7 Ιουλίου με αναχώρηση
λεωφορείου από Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής 5/7. Η διαμονή θα γίνει σε ξενώνα
σε ένα από τα ορεινά χωριά της περιοχής.
Η εκδρομή αυτή θα έχει περισσότερο περπάτημα από το συνηθισμένο, διότι οι διαδρομές
στο δάσος θα γίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις με τα πόδια. Θα μας αποζημιώσουν
όμως τα παρθένα τοπία, τα νερά τωνπηγών, η ομορφιά του δάσους και η σιγαλιά του που
διακόπτεται από τους ήχους των πουλιών και των ζώων. Με την εκδρομή αυτή θα
γνωρίσουμε ένα μικρό μόνο δασωμένο τμήμα της ορεινής Φωκίδας και της ορεινής
Ναυπακτίας πάνω από τη λίμνη του Μόρνου.
Δηλώσεις Συμμετοχής στο: https://goo.gl/forms/7LuKh0E1qBaSWKx03
Επικοινωνία με τον Σπύρο Ψύχα στο anima.wildlife@gmail.com και στο 6974510976

