T ngày 22/5 - 5/6/2013 ti Bo tàng à Nng (24 Trn Phú), s din ra trin lãm “a dng sinh hc thành
ph à Nng ln th nht- nm 2013” do do S Tài nguyên và Môi trng ph hp vi các n v liên quan, các
trng i hc, Hi ng vt hc Frankfurt, Trung tâm bo tn DSH Nc Vit Xanh, Vn phòng d án GIZ, TS.
Ulrike Simon Streicher t chc.
Cây a nghìn tui trên núi Sn Trà.
Trin lãm gm 4 ch : a dng sinh hc rng, a dng sinh hc bin, a dng sinh hc cnh quan à Nng và giáo dc
và truyn thông v a dng sinh hc (cnh báo, tác ng, sn bt trái phép, khai thác không hp lý, hot ng chm
sóc, nuôi dng bo v ng vt hoang dã).
Theo ó, ti cuc trin lãm s có các hình nh v các hoài ng vt c hu, ng vt quý him, ng vt cnh, nhng cây c
th tiêu biu, cây dc liu, cây cnh ni bc, thc vt c hu và quý him, các h sinh thái cnh quan à Nng, Bà Nà,
Sn Trà, Ng Hành Sn và h sinh thái di nc… Khách tham quan có th tn mt chiêm ngng các mu vt
trng bày mt s loài cá vùng bin à Nng, các loài bm ti à Nng, mu Lan quý Bà Nà và mt s loài ph bin
ang nuôi cy, ng dng th à Nng, á cnh, sinh vt cnh.
Rn san hô ven bán o Sn Trà.
Ngoài ra, trin lãm còn chiu các b phim v môi trng nh “Kho báu mong manh” do Trung tâm truyn
hình Vit Nam ti à Nng sn xut, “Thành ph mi trng” do DRT sn xut và phim “Thành ph xanh” ca S Tài
nguyên và Môi trng.
D kin bui khai mc s din ra vào lúc 15g30 ngày 22-5 vi s tham d ca 400 ngi là công chc, viên
chc, hc sinh, sinh viên và ngi dân thành ph.
Theo Cng Thông tin in t TP. à Nng

