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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα τα ποτάμια που εκβάλλουν στο 

Θερμαϊκό κόλπο και τη λίμνη Κερκίνη. Αφορμή στάθηκε η ανάγκη μας να 

μάθουμε περισσότερα για τους υδροβιότοπους της χώρας μας, για τα 

χαρακτηριστικά τους, την ιστορία τους, την αξία και τη σημασία τους. Θέλαμε, 

επίσης, να γνωρίσουμε τη βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών, καθώς και 

τις ανθρώπινες παρεμβάσεις με τις θετικές ή αρνητικές τους συνέπειες.  

Έντονος, τέλος, ήταν ο προβληματισμός μας για την αρμονική συνύπαρξη του 

ανθρώπου με τη φύση στα πλαίσια μιας αειφόρου ανάπτυξης η οποία αποτελεί 

ανάγκη και υποχρέωση κάθε σύγχρονης κοινωνίας. 

 Αρχικά, διευκρινίζονται κάποιες έννοιες σχετικά με τα επιφανειακά 

ύδατα μιας χώρας και τη χρησιμότητά τους. Γίνεται αναφορά, πιο 

συγκεκριμένα, στις λίμνες και τα ποτάμια της Κεντρικής Μακεδονίας. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά του Θερμαϊκού Κόλπου, 

καθώς και των ποταμών: Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα. Γίνεται 

αναλυτική περιγραφή της περιοχής του Δέλτα των ποταμών, καθώς και της 

λίμνης Κερκίνης, με βάση τις πηγές στο διαδίκτυο, αλλά και τις προσωπικές 

αφηγήσεις και εμπειρίες από την επίσκεψή μας στις συγκεκριμένες περιοχές.  
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Οι λίμνες και τα ποτάμια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η 

σημασία των επιφανειακών υδάτων για την περιοχή. 

 

Η σημασία των επιφανειακών υδάτων  
 Το νερό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους, τόσο 

από βιολογική, όσο και από κοινωνική άποψη. Παρόλο που τα επιφανειακά νερά 

(λίμνες, ποτάμια, υγρότοποι) και τα υπόγεια νερά δεν ξεπερνούν το 1% της 

συνολικής ποσότητας του νερού του πλανήτη, είναι ικανά να συντηρούν τους 

χερσαίους οργανισμούς, τα οικοσυστήματα, τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του. 

Ωστόσο, η ποιότητα του νερού αυτού αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους 

υποβάθμισης. Η ρύπανση από διάφορες πηγές, όπως τα αστικά, τα βιομηχανικά και 

τα γεωργο-κτηνοτροφικά απόβλητα, συνιστά την μεγαλύτερη απειλή. 

 Πιο συγκεκριμένα,  επιφανειακά ύδατα θεωρούνται οι λίμνες, τα ποτάμια, οι 

λιμνοθάλασσες, εκβολές και δέλτα ποταμών καθώς και οι υγρότοποι.  

Οι λίμνες είναι όγκοι στάσιμου ή ελαφρά κινουμένου νερού που 

καταλαμβάνουν μια ενδοηπειρωτική λεκάνη. Οι φυσικές λίμνες σχηματίστηκαν από 

τεκτονικές και ηφαιστειακές δυνάμεις και από τη δράση των παγετώνων, ενώ οι 

τεχνητές λίμνες είναι αποτέλεσμα της επέμβασης του ανθρώπου (ταμιευτήρες 

νερού). Τα νερά τους ανανεώνονται με αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα τη 

συσσώρευση και τη διάρκεια των φαινομένων ρύπανσης. Υπάρχουν, επίσης, οι ρηχές 

υδατοσυλλογές (αβαθείς λίμνες) καθώς και τα έλη. 

Τα ποτάμια: τα ρέοντα νερά περιλαμβάνουν τους ποταμούς, τα ρυάκια και 

τους χείμαρρους. Τροφοδοτούνται από τα υπόγεια νερά που αναβλύζουν από τις 

πηγές, τις βροχές και τα χιόνια που λιώνουν. Ξεκινούν  από μικρά υδάτινα ρεύματα 

στα βουνά, σταδιακά ενώνονται σχηματίζοντας το υδρογραφικό δίκτυο μιας λεκάνης 

απορροής. Σε όλα τα ποτάμια διακρίνουμε τρεις γεωμορφολογικές ενότητες· τον 

άνω, τον μέσο και τον κάτω ρου. Ο άνω ρους αντιστοιχεί στο ορεινό τμήμα του 

ποταμού όπου τα νερά κυλούν με μεγάλη ταχύτητα διαβρώνοντας το έδαφος. Ο 

μέσος ρους αντιστοιχεί στο κέντρο των ποτάμιων κοιλάδων, χαρακτηρίζεται από 

ευθύγραμμες κοίτες, όπου η διάβρωση και η απόθεση βρίσκονται σε δυναμική 

ισορροπία. Ο κάτω ρους αντιστοιχεί στην έξοδο από την ποτάμια κοιλάδα. Εδώ η ροή 

επιβραδύνεται, τα φερτά υλικά του ποταμού συσσωρεύονται και συχνά αναγκάζουν 

τον ποταμό ν’ αλλάξει κοίτη σχηματίζοντας μαιάνδρους. Ο κάτω ρους τελειώνει στις 

εκβολές όπου συχνά σχηματίζονται εκτεταμένοι υγρότοποι από εγκαταλειμμένες 

κοίτες και λιμνοθάλασσες που είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης θάλασσας - 

ποταμού. 

Οι λιμνοθάλασσες είναι αβαθείς εκτάσεις που συχνά προστατεύονται με 

φυσικές αμμολουρίδες από την ανοιχτή θάλασσα. 

Η εκβολή είναι το παράκτιο τελικό τμήμα ενός ποταμού. Τα επιφανειακά 

στρώματα του νερού στις εκβολές είναι ποτάμιας προέλευσης (γλυκά) και 

κατευθύνονται προς τη θάλασσα, ενώ τα στρώματα του βυθού είναι θαλάσσιας 

προέλευσης με ψηλότερη αλατότητα. Η ανάμιξη γλυκού και αλμυρού νερού εξαρτάται 

από τις παλιρροιακές συνθήκες, τους ανέμους και τις εκβαλλόμενες ποσότητες 

νερού. Πολλά είδη υδρόβιων οργανισμών βρίσκουν σ’ αυτά τα συστήματα άφθονη 

τροφή. Το περιβάλλον είναι ευνοϊκό για το γόνο ψαριών και γενικά είναι από τις πιο 
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παραγωγικές περιοχές. Ωστόσο στις περισσότερες εκβολές ποταμών παρατηρούνται 

σοβαρές φυσικοχημικές και βιολογικές επιπτώσεις από τη ρύπανση επειδή οι 

ποταμοί χρησιμοποιούνται ως αποδέκτες λυμάτων, με δυσμενείς επιπτώσεις για 

κάποιους οργανισμούς. 

Τα  Δέλτα των ποταμών είναι μια μορφή εκβολής με μεγάλη ποικιλία 

υγροτοπικών τύπων. Είναι τόπος αναπαραγωγής και τροφοληψίας για πολλά είδη 

ενδημικών πουλιών καθώς και τόπος τροφοληψίας για πολλούς πληθυσμούς 

μεταναστευτικών υδρόβιων πουλιών. 

 

 
Η εκβολή ενός ποταμού. 

 

Οι υγρότοποι είναι αβαθείς υδάτινες εκτάσεις με τρεχούμενα ή λιμνάζοντα 

νερά, λιμνοθάλασσες, παράκτιες ρηχές θαλάσσιες εκτάσεις, ρηχές λιμνούλες και 

ποτάμια καθώς και οι παρόχθιες περιοχές τους, εκβολές ποταμών, έλη και 

τυρφώδεις περιοχές. Μπορεί να είναι φυσικοί ή τεχνητοί βιότοποι. είναι πολύ 

γνωστοί για την αφθονία και την ποικιλότητα της άγριας πανίδας τους. Πολλά είδη 

υδρόβιων πουλιών, αρπακτικών πουλιών, ψαριών και ορισμένων θηλαστικών 

αφθονούν σε διάφορες ελώδεις περιοχές και λιμνοθάλασσες. Εδώ βρίσκουν 

καταφύγιο πολλά από τα είδη των ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση και εξαρτούν 

την ύπαρξη και την επιβίωση τους από αυτούς τους βιότοπους. 

 

 Επειδή αναγνωρίζεται η μεγάλη σημασία των επιφανειακών υδάτων, η χώρα 

μας έχει υπογράψει συνθήκες σε παγκόσμιο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

προστασία τους: 

Η «Συνθήκη RAMSAR» είναι η διεθνής  σύμβαση για τους Υγροβιότοπους 

Διεθνούς Σημασίας υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1971 στην περσική πόλη 

Ραμσάρ και άρχισε να ισχύει στις 21 Δεκεμβρίου του 1975. Η Ελλάδα έχει υπογράψει 

τη συγκεκριμένη σύμβαση και  έχει υποδείξει έντεκα (11) περιοχές οι οποίες 

περιλήφθηκαν αρχικά στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών της Σύμβασης 

Ramsar: Λιμνοθάλασσα Κοτύχι και Δάσος Στροφυλιάς, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, 

Αμβρακικός Κόλπος, Λίμνη Μικρή Πρέσπα, Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και 

Αλυκή Κίτρους, Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, Λίμνη Κερκίνη, Δέλτα Νέστου, Λίμνη 

Βιστωνίδα - Λιμνοθάλασσα Πόρτο-Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα & σύμπλεγμα 

http://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1971
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%83%CE%AC%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1975
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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λιμνοθαλασσών Θράκης, Δέλτα Έβρου. Εκτός από τους παραπάνω υδροβιότοπους 

υπάρχουν και τουλάχιστον 20 άλλοι εξαιρετικής σημασίας στη χώρα μας, όπως το 

δέλτα του Αχελώου και η λίμνη Βεγορίτιδα.  

Το Πρόγραμμα «NATURA 2000» είναι ένα  πρόγραμμα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την προστασία της φύσης και των 

οικοσυστημάτων της. Κάθε ευρωπαϊκή 

χώρα είναι υποχρεωμένη να προτείνει 

κάποιες περιοχές ιδιαίτερης ομορφιάς και 

σημασίας, και να τις εντάξει στο πρόγραμμα 

προστασίας από το οποίο χρηματοδοτείται. 

Στη χώρα μας γι ‘ αυτό το σκοπό έχει 

θεσμοθετηθεί η δημιουργία Φορέων 

Διαχείρισης, οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό 

το έργο.  

 

 Πολλά από τα ποτάμια και τις λίμνες της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν 

ενταχθεί σ’ αυτά τα προγράμματα προστασίας. 

Οι λίμνες και τα ποτάμια της Κεντρικής Μακεδονίας  

Λίμνες: Κατά σειρά έκτασης είναι οι εξής: Βόλβη (75,6 τ.χμ.), Βεγορίτιδα (72,5 

τ.χμ.), Κορώνεια (57 τ. χμ.), Μικρή Πρέσπα (43,1 τ.χμ. στο ελληνικό έδαφος), 

Μεγάλη Πρέσπα (38,3 τ.χμ. στο ελληνικό έδαφος), Καστοριάς (28.6 τ.χμ.), Δοϊράνη 

(15,1 τ.χμ.) και Κερκίνη (38 τ.χμ.). 

Ποτάμια: Τα κυριότερα ποτάμια της Μακεδονίας είναι τα εξής: Αλιάκμονας (297 

χμ.) που είναι και ο μεγαλύτερος της Ελλάδας, Νέστος (130 χμ.), Στρυμόνας (118 

χμ. στο ελληνικό έδαφος), Αξιός (76 χμ. στο ελληνικό έδαφος), Γαλλικός (70 χμ.), 

Λουδίας (38 χμ.), Εδεσσαίος (29 χμ.). 
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Τα ποτάμια που εκβάλλουν στο Θερμαϊκό κόλπο. 

Γαλλικός, Αξιός,  Λουδίας, Αλιάκμονας (ΓΑΛΑ) 

 

 

 Ο Θερμαϊκός κόλπος 

 

Ο Θερμαϊκός κόλπος είναι ένας κλειστός, σχετικά ρηχός κόλπος του 

βορειοδυτικού Αιγαίου. Χαρακτηρίζεται από ομαλό πυθμένα με χαμηλές κλίσεις και 

βάθη από 2 έως 200 μ. το μέγιστο, στη νότια πλευρά του. Ο Θερμαϊκός Κόλπος 

δέχεται γλυκό νερό από  τέσσερα  ποτάμια (Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας),  

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιδρούν σημαντικά στο παράκτιο 

οικοσύστημα του Θερμαϊκού και στην φυσική εξέλιξή του. Η κατασκευή φραγμάτων 

στα κύρια ποτάμια έχει μειώσει δραματικά την παροχή νερού και φερτών υλών, με 

αποτέλεσμα την υποχώρηση των δελταϊκών σχηματισμών των ποταμών, λόγω 

διάβρωσης από τη θάλασσα, και την υφαλμύρωση των υπόγειων υδροφορέων. 

Ιστορικά στοιχεία από τον 5ο π.Χ. αιώνα δείχνουν την ταχύτατη εξέλιξη του 

δελταϊκού συστήματος των τεσσάρων ποταμών. Εκείνη την εποχή οι πόλεις Σκύδρα 

και Πέλλα ήταν παραθαλάσσιες, ενώ σήμερα η Πέλλα απέχει περίπου 30 χλμ. από 

την ακτή του Θερμαϊκού. Σε διάστημα μερικών εκατοντάδων ετών τα δέλτα των 

ποταμών Αξιού, Γαλλικού και Αλιάκμονα ενώθηκαν δημιουργώντας μια νέα ξηρά που 

διχοτόμησε τον κόλπο της Θεσσαλονίκης. Το εσωτερικό τμήμα μετατράπηκε αρχικά 

σε λιμνοθάλασσα με υφάλμυρο νερό και αργότερα, όταν αποκόπηκε πλήρως από τον 

Θερμαϊκό, μετατράπηκε σε έλος. Ιστορικά στοιχεία μαρτυρούν ότι η παραθαλάσσια 

Πέλλα είχε αποκοπεί από την ακτή ήδη από τον 1ο μ.Χ. αιώνα.  
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Στα τελευταία 150 χρόνια εκτιμάται ότι η δελταϊκή πεδιάδα του Αξιού έχει 

εισχωρήσει στη θάλασσα κατά περίπου 175.000 στρέμματα, ενώ του Αλιάκμονα κατά 

περίπου 140.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει μία μέση ετήσια πρόσχωση της τάξης 

τους 1,3 και 1 χλμ. αντίστοιχα. Η δελταϊκή αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα των 

υψηλών στερεοπαροχών των δύο ποταμών, που οφείλονται στις μεγάλες κλίσεις και 

υψόμετρα που επικρατούν στις λεκάνες απορροής τους, στην γεωλογία της περιοχής 

που αποτελείται από ευδιάβρωτα υλικά, καθώς και στις κλιματικές συνθήκες.  

 

 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια η μείωση της υδατοπαροχής και της 

στερεοπαροχής όλων των ποταμών είχε ως αποτέλεσμα την ανακοπή της δελταϊκής 

εξέλιξης. Το φαινόμενο αυτό είναι περισσότερο αισθητό στις παλιές εκβολές του 

Αξιού (παλιομάννες) και του Γαλλικού, όπου μία περιοχή έκτασης περίπου 90 τ. χλμ. 

έχει υποστεί καθίζηση.  
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Ο Γαλλικός ποταμός 

Μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία: Το όνομά του “Χείδωρος” ή “Εχέδωρος” 

οφείλεται στην παρουσία ψηγμάτων προσχωματικού χρυσού, ανάμεσα στον όγκο των 

υλικών που συμπαρασύρει. Μαρτυρείται ήδη από τον Ηρόδοτο, ότι ο Αλέξανδρος ο 

Α', στήριζε την οικονομική του ισχύ σε μεταλλεία κοντά στο όρος Δύσωρο 

(Κρούσσια). Αναλύσεις δειγμάτων χρυσού από αντικείμενα που βρέθηκαν σε 

ανασκαφές απέδειξαν ότι οι αρχαίοι εκμεταλλεύονταν συστηματικά τον χρυσό του 

Γαλλικού. Το μεσαίωνα ονομαζόταν και Γομαροπνίχτης, λόγω των ξαφνικών 

πλημμυρών του. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, στις όχθες του ποταμού Εχέδωρου έγινε η 

μονομαχία του Κύκνου με τον Ηρακλή, καθώς ο τελευταίος προσπάθησε να περάσει 

αναζητώντας τα βόδια του Γηρυόνη. Ο Άρης όμως, ως πατέρας του Κύκνου, επενέβη 

και η μάχη σταμάτησε.  

Τα χαρακτηριστικά του ποταμού: Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους 

ποταμούς της Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Πηγάζει: νομός Κιλκίς, ορεινός όγκος των Κρουσίων (όρος Δύσωρο) 

 Εκβάλλει: Θερμαϊκός κόλπος, έξω από την Θεσσαλονίκη, κοντά στο 

Καλοχώρι  

Η σημερινή κατάσταση του ποταμού: Στο πρόσφατο παρελθόν ο Γαλλικός ήταν ξερός 

το καλοκαίρι και μόνο το χειμώνα είχε κάποιες μικρές ποσότητες υδάτων. Τα 

τελευταία χρόνια έχουν μεταφερθεί στο δέλτα του ποταμού ποσότητες ύδατος από 

τον Αλιάκμονα με αποτέλεσμα το δέλτα του Γαλλικού να έχει αναγεννηθεί. 

 
Παρατηρητήριο πουλιών στην όχθη του Γαλλικού ποταμού. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Ο ποταμός Αξιός 

Τα χαρακτηριστικά του ποταμού: Ο Αξιός ή Βαρδάρης είναι ο μεγαλύτερος ποταμός 

που διασχίζει τη Μακεδονία και ο δεύτερος μεγαλύτερος των Βαλκανίων (μετά τον 

Έβρο), με μήκος 380 km, από τα οποία μόνο τα 76 είναι σε ελληνικό έδαφος. Το 

πλάτος του κυμαίνεται από 50 - 600 m και το βάθος του φτάνει τα 4 m. Πηγάζει 

από το όρος Σκάρδος (Σάρ), στα Σερβοαλβανικά σύνορα, διασχίζει την κοιλάδα των 

Σκοπίων, μπαίνει στο Ελληνικό έδαφος, διασχίζει τη Μακεδονία και εκβάλλει στο 

Θερμαϊκό κόλπο. 

Η ονομασία του ποταμού: Στους αρχαίους χρόνους ονομαζόταν Άξιος ή Αξειός και 

Ναξειός. Η λέξη Αξιός έχει μακεδονική ρίζα από το αξός που σημαίνει δάσος ή ύλη 

και πραγματικά οι όχθες του Αξιού είναι δασώδεις. Το όνομα Βαρδάρης είναι 

μεσαιωνικό και προέρχεται από τη μογγολική φυλή των Βαρδάρων, που μετά από 

επιδρομές, κατά τον 7ο αιώνα, συνθηκολόγησε με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου 

(Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) και έτσι εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα του 

Αξιού καλλιεργώντας εδάφη που της παραχωρήθηκαν. Οι Βαρδάροι αφομοιώθηκαν 

γρήγορα από τους ντόπιους Ελληνικούς πληθυσμούς και εξαφανίστηκαν από την 

ιστορία. Το όνομα Βαρδάρης για τον Αξιό όμως, έμεινε ως και σήμερα. Αποτέλεσε 

θέατρο σημαντικών μαχών κατά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, με σημαντικότερη τη 

Μάχη του Αξιού (Μάιος του 1917).Το 1934 έγινε ευθυγράμμιση της κοίτης του 

ποταμού, ο οποίος απειλούσε με πρόσχωση το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα υλικά 

που εναποτίθενται, από τότε, έχουν δημιουργήσει το σημερινό δέλτα Αλιάκμονα - 

Αξιού. 

 

Τα χαρακτηριστικά  του ποταμού: Η κοιλάδα του Αξιού, μαζί με αυτή του γειτονικού 

Στρυμόνα, είναι οι κύριες διαβάσεις από βορρά προς τον ελλαδικό χώρο. Απ' αυτές 

πέρασαν όλοι οι λαοί που μετανάστευαν προς τα νότια της Βαλκανικής χερσονήσου. 

Οι όχθες του ποταμού περιβάλλονται από δάση με λεύκες, οξιές και πλατάνια, ενώ 

όσο πλησιάζουμε στις εκβολές κυριαρχούν τα αλμυρίκια και οι θάμνοι. Στο δέλτα του 

Αξιού εκτρέφονται περίπου 60 νεροβούβαλοι και 50 περίπου άλογα ζουν ελεύθερα 

στην περιοχή. Τα δάση του Αξιού φιλοξενούν λύκους, τσακάλια, αγριόγατες, βίδρες 

κ.α.  

 

 Το Δέλτα του Αξιού: Το δέλτα του ποταμού κατά την αρχαιότητα βρισκόταν 

περίπου 10 χλμ βορειοανατολικότερα από το σημερινό. Έως τον 5ο αιώνα η σημερινή 

πεδιάδα της Θεσσαλονίκης καλυπτόταν από θάλασσα και η Πέλλα ήταν 

παραθαλάσσια, στο μυχό του αρχαίου Θερμαϊκού κόλπου. Στην περιοχή που 

εκβάλλει ο Αξιός σχηματίζεται ένα δέλτα έκτασης 22.000 στρέμματα. Στην 

ευρύτερη περιοχή   εκβάλλουν και οι ποταμοί Λουδίας, Αλιάκμονας και Γαλλικός και 

μαζί με τις αλυκές Κίτρους δημιουργούν έναν υδροβιότοπο μεγάλης έκτασης και 

σημασίας, ο οποίος προστατεύεται από τις συνθήκες Ράμσαρ και Βέρνης. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_%28%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
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Στην περιοχή υπάρχουν σημαντικοί πληθυσμοί υδρόβιων πτηνών όπως 

ερωδιοί, χαλκόκοτες, νεροχελίδονα και γαλιάντρες. Μαζί με τα είδη που 

καταφθάνουν την εποχή της μετανάστευσης υπερβαίνουν τα 200. Μεταξύ των ειδών 

αυτών υπάρχουν και αρπακτικά όπως ο θαλασσαετός, ενώ ορισμένες φορές 

παρατηρούνται και διάφορα σπάνια για την περιοχή είδη. Ο υδροβιότοπος 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα "επιβίωσης" εξαιτίας της αλόγιστης ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Τα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα και τα λιπάσματα που 

μολύνουν τα ύδατα, η αμμοληψία, η λαθροθηρία και η υπεράντληση των υδάτων για 

άρδευση (Σκόπια) είναι μερικοί από τους κινδύνους που απειλούν τον υδροβιότοπο. 

Οι συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών, αμμωνιακών αλάτων και ολικού φωσφόρου 

είναι εξαιρετικά υψηλές. Οι συνθήκες που είχαν 

υπογραφεί το 1957 και ανανεώθηκαν το 1987 

μεταξύ Ελλάδας και ενωμένης τότε Σοσιαλιστικής 

Γιουγκοσλαβίας, καθόριζαν τον όγκο των νερών 

του ποταμού που θα περνούσαν στην Ελλάδα σε όχι 

λιγότερο από 32 m3/s και τώρα έχουν περιοριστεί 

σε 10 m3/s εξ αιτίας φραγμάτων που 

κατασκευάζονται στην Π.Γ.Δ.Μ και της προαναφερθείσας υπεράντλησης (-57% για 

την περίοδο 1961-2000).  

Η εκτροπή της κοίτης του Αξιού: Οι εκβολές του Αξιού ήταν παλιότερα 10 χλμ. ΒΑ 

από τη σημερινή τους θέση, κοντά στις εκβολές του ποταμού Γαλλικού, στο δυτικό 

στόμιο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο κίνδυνος όμως να κλείσει το λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης από προσχώσεις, οδήγησε στην εκτροπή της κοίτης του με εργασίες 

που άρχισαν το 1928 και ολοκληρώθηκαν το 1934. Έτσι οι εκβολές του 

μετατοπίστηκαν από το στόμιο του λιμανιού στο στόμιο του κόλπου της 

Θεσσαλονίκης, κοντά στις εκβολές του ποταμού Λουδία. Στην περιοχή του 

Βαλτοχωρίου έχει κατασκευαστεί το φράγμα της Έλλης, μήκους 1.132 m, με τα νερά 

του οποίου αρδεύονται με ανοιχτές διώρυγες (καναλέττα) περί τα 330.000 

στρέμματα ακαθάριστης γεωργικής γης. Το παλιό Δέλτα του ποταμού διαβρώθηκε 

από τη θάλασσα, αλλά η ανάμειξη του αλμυρού με το γλυκό νερό δημιούργησαν ένα 

καινούργιο Δέλτα, που σήμερα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

υγροτόπους διεθνούς σημασίας. Το 1954 άρχισε να κατασκευάζεται και φράγμα του 

Αξιού στην Ελεούσα το οποίο και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 1962, 

εξυπηρετώντας τον κάμπο της Θεσσαλονίκης, ανατολικά και δυτικά της κοίτης του 

ποταμού. Με δύο αγωγούς, το νερό διοχετεύεται στα αρδευτικά δίκτυα, από τα οποία 

ποτίζονταν μέχρι τα τελευταία χρόνια 125.000 στρέμματα ανατολικά και 225.000 

δυτικά. Σήμερα, τα 35.000 στρέμματα ποτίζονται από τον ποταμό Αλιάκμονα και από 

το φράγμα Ελεούσας, που δίνει 25 κυβικά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο, ποτίζονται 

320.000 στρεμμάτων. Το μεγαλύτερος μέρος των καλλιεργειών είναι ρύζι, 

βιομηχανική τομάτα, βαμβάκι, καλαμπόκι και μικρές εκτάσεις κηπευτικών. 
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Ο ποταμός Αξιός 

 

                       Ο ποταμός Λουδίας 

Πηγές: Πάικο 

Εκβολές: Θερμαϊκός κόλπος 

Μεταβολές στη ροή του ποταμού: Στο παρελθόν συγκέντρωνε τα νερά που πήγαζαν 

από τα όρη Βόρας, Βέρμιο και Πάικο, τα οποία κατέληγαν στη λίμνη των Γιαννιτσών 

και από 'κει έρρεαν προς τον Θερμαϊκό. Μετά την αποξήρανση της λίμνης των 

Γιαννιτσών το 1930, το τμήμα του ποταμού που προερχόταν από τον Βόρα, και 

αντιστοιχεί στον παλιό του παραπόταμο Μογλενίτσα, εκτράπηκε ανατολικότερα και 

μέσω της τεχνητής κοίτης που δημιουργήθηκε καταλήγει πλέον στον Αλιάκμονα. Ο 

Λουδίας πλέον συγκεντρώνει νερό που προέρχεται κυρίως από το Πάικο και οι 

κυριότερες πηγές του βρίσκονται κοντά στην Αραβησσό. Μεγάλο μέρος του έχει 

μετατραπεί σε τεχνητό κανάλι μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε  η αποξήρανση 

της λίμνης των Γιαννιτσών. Πράγματι στα μέσα του 19ου αιώνα ο Λουδίας ήταν 

συμβάλλων ποταμός του Αξιού. Η Λίμνη Λουδία που αργότερα ονομάστηκε Λίμνη των 

Γιαννιτσών (και αποτέλεσε το «σκηνικό» για το περίφημο βιβλίο της Πηνελόπης 

Δέλτα “Τα Μυστικά του Βάλτου”) κάλυπτε στις αρχές του 20 αιώνα μία έκταση 25 – 

30 τ. χλμ. τους καλοκαιρινούς μήνες. Τον χειμώνα η έκταση της λίμνης έφτανε τα 

220 τ. χλμ., ενώ σε ιδιαίτερα βροχερές χρονιές μπορεί να έφτανε και τα 350 τ. χλμ. 

Η λίμνη υπήρχε μέχρι και το 1933, όταν ξεκίνησαν τα έργα αποξήρανσης στο πλαίσιο 

των γενικότερων έργων αποξήρανσης στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης.  

 

 
Σε όλο το μήκος του, περίπου 60 km, η περιοχή είναι εύφορη. Λόγω του γεγονότος 

ότι είναι πλωτός, στην πόλη των Γιαννιτσών από την οποία περνάει, υπάρχει και 

κωπηλατικό κέντρο. 
 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC
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Επιπλέον 

Επί του ποταμού αυτού υπάρχουν τέσσερις γέφυρες, μία σιδηροδρομική, της 

γραμμής Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου και τρις αμαξωτές, της οδού Χαλκηδόνας - 

Βέροιας, της Εγνατίας Οδού και της οδού Γιαννιτσών - Αλεξάνδρειας της 

επαρχιακής οδού. Στη περιοχή των δύο πρώτων γεφυρών, στις 20 Οκτωβρίου του 

1912 διεξήχθη η ομώνυμη μάχη του Λουδία, παράλληλα με τη μάχη των Γιαννιτσών. 

7 χιλιόμετρα νότια των Γιαννιτσών, πάνω στον ποταμό Λουδία, βρίσκεται το 

Δημοτικό Κωπηλατοδρόμιο, όπου δραστηριοποιείται ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών 

στα αθλήματα του κανόε-καγιάκ και της κωπηλασίας. Λόγω του μηδενικού 

υψομέτρου, η περιοχή είναι απάνεμη, γεγονός που ευνοεί την προπόνηση των 

αθλητών. 

 

Ο ποταμός Αλιάκμονας 

Τα χαρακτηριστικά του ποταμού: Είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της 

Ελλάδας. Το όνομα Αλιάκμων προέρχεται από το άλς (άλας, θάλασσα) και από το 

άκμων (αμόνι).  

Ο Αλιάκμονας είναι το μακρύτερο ποτάμι της 

Ελλάδας και βρίσκεται εξ' ολοκλήρου σε ελληνικό 

έδαφος με συνολικό μήκος 297 χλμ. Σχηματίζεται 

από τη συμβολή δύο μικρότερων ποταμών, του 

Βέλιτσα ή Μπελίτσα και του Ζέλοβα ή Ζάλοβο. Ο 

ποταμός πηγάζει από τα βουνά Βέρνο, Γράμμο και 

Βόιο, στα σύνορα της χώρας με την Αλβανία, και 

εκβάλλει στο Αιγαίο Πέλαγος μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης. Περνάει 

από τους νομούς Καστοριάς, Γρεβενών, Κοζάνης, Ημαθίας, Πιερίας και εκβάλλει στο 

Θερμαϊκό κόλπο. Ο Αλιάκμονας, πριν γίνει το φράγμα της εκτροπής του κοντά στο 

χωριό Αγία Βαρβάρα στα μέσα της δεκαετίας του 1950, δεν είχε σταθερή (πεδινή) 

κοίτη. Συχνά πλημμύριζε και σχημάτιζε εκτεταμένα έλη. Σήμερα η μέση παροχή του 

είναι 97 κυβικά μέτρα/δευτερόλεπτο. Η ροή του ρυθμίζεται από μία τεχνητή λίμνη 

που δημιουργείται από ρυθμιστικό φράγμα το οποίο δέχεται τα νερά από τρία 

υδροηλεκτρικά φράγματα που βρίσκονται απέναντι: φράγμα Πολυφύτου (1974), 
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Σφηκιάς (1975) και Ασωμάτων (1985). Στον Αλιάκμονα εκβάλλει και η Τάφρος 66 

μήκους 35 χλμ. Η τάφρος 66 σχεδιάστηκε για να δέχεται μέρος από τα νερά που 

προέρχονται από το αποστραγγιστικό δίκτυο της πρώην λίμνης Γιαννιτσών. 

Χείμαρροι και παραπόταμοι του Αλιάκμονα είναι ο Γράμμος, ο 

Στραβοπόταμος, η Πραμόριτσα, ο Γρεβενίτικος, ο Βενέτικος, ο Σαραντάπορος, ο 

Τριπόταμος (ποτάμι) και άλλοι. Σχεδόν σε όλο το μήκος του επί του νομού Κοζάνης 

σχηματίζει την τεχνητή λίμνη του Πολυφύτου η οποία δημιουργήθηκε μετά την 

κατασκευή του ομώνυμου φράγματος. Πάνω από τη λίμνη βρίσκεται η γέφυρα των 

Σερβίων, τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών - Κοζάνης. 

 

 

  
 

Ο υγροβιότοπος του ποταμού: Ο Αλιάκμονας διαθέτει 33 είδη ψαριών. Τα είδη αυτά 

είναι πέστροφες, τσιπούρες,  σαρδέλα , κυπρίνι, λούτσος, μπάφα, χέλι, γριβάδι, 

λάβρος, γάτος, γόπα, ζαργάνα, λούτσοι για τηγάνι, φαγκρί, καπόνι, μελανούρι, 

πεσκανδρίτσα, σκάρος, σπάρος, αθερίνα, μουρμούρα, κουτσομούρα, λαυράκι του 

γλυκού νερού, τόνος, σολωμός, σμέρνα, δράκαινα, σκυλόψαρο, γριβάδι, ροφός, 

γαλέος, αετός και καλκάνι. Από αυτά γύρω στα 30 είναι αυτόχθονα και τα υπόλοιπα 

εισάχθηκαν με ανθρώπινη παρέμβαση. Πολλά από αυτά θεωρούνται σπάνια και ένα, 

το μαυροτσιρώνι, δε ζει πουθενά αλλού στο κόσμο, είναι δηλαδή ενδημικό. Από αυτά 

τα είδη των ψαριών τα περισσότερα δεν έχουν εμπορική αξία, παρά μόνο βιολογική 

καθώς στηρίζουν την τροφική αλυσίδα. Άλλα ψάρια που απαντώνται στον Αλιάκμονα 

είναι το γριβάδι και η ιριδίζουσα πέστροφα, που δηλώνει πως τα νερά του ποταμού 

είναι ακόμη καθαρά. Στις εκβολές απαντώνται λίγα χέλια, τα οποία δεν μπορούν να 

μεταναστεύσουν επειδή εμποδίζονται από τα φράγματα. 

Για τους ερασιτέχνες ψαράδες έχει εμπλουτιστεί ο ποταμός από ιριδίζουσα 

πέστροφα εισαγόμενη η οποία δεν αναπαράγεται εύκολα και έτσι δεν υπάρχει 

κίνδυνος διαταραχής του οικοσυστήματος του ποταμού. 
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Πολλά είδη πουλιών έχουν παρατηρηθεί στην 

περιοχή του Αλιάκμονα. Τα πουλιά χρησιμοποιούν 

την περιοχή για να φιλοξενηθούν και να 

ξεχειμωνιάσουν, όπως οι πάπιες, είτε να 

ξεκουραστούν στο μακρύ μεταναστευτικό τους 

ταξίδι. Έχουν παρατηρηθεί 215 είδη πουλιών, από 

τα οποία το 1/3 περίπου φωλιάζει στην περιοχή. 

Πάνω από 10% των πουλιών κινδυνεύουν να 

εξαφανιστούν. Ανάμεσα τους, ο αργυροπελεκάνος 

και η λεπτομύτα, που θεωρούνται από τα πιο 

σπάνια πουλιά στον κόσμο. Σημαντικό είναι ότι 27 σπάνια και προστατευόμενα είδη 

πουλιών φωλιάζουν στην περιοχή, όπως ο πορφυροτσικνιάς, είδος ερωδιού. 

 

   

Το Δέλτα των ποταμών  

Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, στις δυτικές ακτές του 

Θερμαϊκού κόλπου, είναι ένα από τα πιο σημαντικά υγροτοπικά συστήματα 

της Ελλάδας. Με συνολική έκταση 388.000 στρέμματα απλώνεται από το Καλοχώρι 

ως τις Αλυκές Κίτρους στο νομό Πιερίας, περιλαμβάνοντας από αγροτικές 

καλλιέργειες και λιβάδια ως αλατώδη εδάφη και ελώδεις εκτάσεις. Χάρη στη 

γεωγραφική της θέση και τη μεγάλη εναλλαγή των οικοτόπων, η περιοχή αποτελεί 

ένα σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών. 

Τα πουλιά… 

Στον υγρότοπο βρίσκουν καταφύγιο περισσότερα από 295 

είδη πουλιών-δηλαδή το 66% των ειδών που έχουν 

παρατηρηθεί ως σήμερα στην Ελλάδα- ανάμεσά τους πολλά 

σπάνια και απειλούμενα, όπως η αβοκέτα, η χαλκόκοτα, η 

λαγγόνα, ο αργυροπελεκάνος και ο μελανοκέφαλος γλάρος, 

ενώ στο παρόχθιο δάσος του Αξιού υπάρχει μία από τις 

σπουδαιότερες αποικίες φωλιάσματος ερωδιών στην Ελλάδα, 

αλλά και στην Ευρώπη. Η περιοχή βρίσκεται σε έναν από 

τους βασικούς μεταναστευτικούς διαδρόμους της Ευρώπης, 

κι έτσι κατά την περίοδο της μετανάστευσης χιλιάδες 

παρυδάτια πουλιά σταματούν για λίγες μέρες στον υγρότοπο για να ξεκουραστούν.  

Τα φοινικόπτερα ή φλαμίνγκο είναι εντυπωσιακά πουλιά λόγω του μεγέθους και του χρώματός τους.. 
Το έντονο ροζ χρώμα οφείλεται στην τροφή τους που είναι μικροοργανισμοί σαν πολύ μικρές γαρίδες 
που ζουν στον πυθμένα και έχουν κόκκινο χρώμα. Τα φοινικόπτερα παρατηρούνται στη χώρα μας τα 
τελευταία 20 χρόνια, όπου μόνο ζουν και αποδημούν σε άλλες χώρες για αναπαραγωγή. 
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…τα ζώα 

 

Εκτός από τα πουλιά, η περιοχή του Δέλτα Αξιού – Λουδία 

– Αλιάκμονα είναι πολύτιμος βιότοπος και για πολλά είδη ζώων, 

κάποια από τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως ο λαγόγυρος 

και η βίδρα και η μεσογειακή χελώνα. Αναπόσπαστο κομμάτι του 

φυσικού τοπίου είναι πια και τα κοπάδια των άγριων αλόγων που 

ζουν ελεύθερα στα λιβάδια του Αξιού, απόγονοι των οικόσιτων 

ζώων που χρησιμοποιούσαν κάποτε οι αγρότες στις εργασίες τους. Στις εκβολές του 

Γαλλικού θα δει κανείς συνήθως να παίρνουν το μπάνιο τους ένα κοπάδι από 

εντυπωσιακούς νεροβούβαλους.  

Στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού ζει 

ένα κοπάδι εντυπωσιακών νεροβούβαλων από 

τους τελευταίους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι 

νεροβούβαλοι δεν αντέχουν στην έκθεση τους 

στις ακτίνες του ήλιου και γι ‘ αυτό περνούν 

μεγάλο μέρος της μέρας τους μέσα στο νερό για 

να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία τους. Το γάλα τους 

είναι εξαιρετικής ποιότητας και το άπαχο κρέας 

τους θεωρείται πολύ υγιεινό. 

 

 

…και τα φυτά  

 

Συνολικά υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη και υποείδη φυτών, τα οποία 

αλλάζουν χρώματα στη διάρκεια του έτους, προσφέροντας κάθε εποχή ένα 

διαφορετικό τοπίο. Ορισμένα είδη ξεχωρίζουν για την σπανιότητά τους, όπως ο 

κρίνος της θάλασσας, ενώ άλλα είναι πολύ κοινά, όπως οι αρμυρήθρες, που το 

φθινόπωρο στολίζουν τους αρμυρόβαλτους της παράκτιας ζώνης με το κόκκινο 

χρώμα τους. 

 
Η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου – οι εκβολές του Γαλλικού ποταμού 

Η περίπτωση της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου 

είναι μοναδική στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για έναν 

«νέο» υγρότοπο που δημιουργήθηκε σταδιακά από τα 

μέσα της δεκαετίας του ’50, ως αποτέλεσμα της 

καθίζησης του εδάφους που προκλήθηκε από την 

υπεράντληση νερών από τους υπόγειους υδροφορείς 

σε συνδυασμό με τη χαλαρή σύσταση του εδάφους. 

Πριν την εκτροπή του ποταμού Αξιού, το 1934, η περιοχή καλύπτονταν από 

εκτεταμένα έλη. Την περίοδο 1955 – 1980 η Εταιρεία Ύδρευσης Θεσσαλονίκης 

έκανε πολλές γεωτρήσεις στην περιοχή του Γαλλικού ποταμού για την υδροδότηση 

της πόλης της Θεσσαλονίκης, ενώ το ίδιο διάστημα έγιναν πολλές ακόμη γεωτρήσεις 

από ιδιώτες. 
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Αποτέλεσμα ήταν ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής να πέσει κατά 36 

μέτρα από το 1976. Επιπλέον η καθίζηση του εδάφους στο Καλοχώρι ήταν περίπου 

1,20 μέτρα μεταξύ 1965 – 1975, ενώ στην δεκαετία του ’90 έφτασε τα 2,5 μέτρα. Για 

την αντιμετώπιση ενδεχόμενης πλημμύρας του Καλοχωρίου κατασκευάστηκαν το 

1976 παράκτιο ανάχωμα, αποστραγγιστική τάφρος και αντλιοστάσιο.  

Το φαινόμενο της καθίζησης είναι ορατό και στην εκβολή του Γαλλικού ποταμού, 

όπου μπορεί κανείς να δει τους τηλεφωνικούς στύλους μέσα στη λιμνοθάλασσα, εκεί 

που άλλοτε ήταν βοσκότοπος. 

   

Εδώ είναι μια από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που αναπαράγεται αυτό το σπάνιο 

είδος: ο μαυροκέφαλος γλάρος. 

Δέλτα Αξιού 

Νοτιότερα,  στο ύψος της Χαλάστρας συναντάμε το Δέλτα του Αξιού. Εδώ η 

περιοχή είναι ένας τεράστιος ορυζώνας. Παράγεται το 80% του ρυζιού που 

παράγεται στη χώρα μας. Οι οριζώνες είναι πολύ σημαντικοί για τον άνθρωπο, αλλά 

και για τα ζώα και τα πουλιά της περιοχής, καθώς τους προσφέρουν άφθονη τροφή 

κατά την περίοδο της αναπαραγωγής. 

Βγαίνοντας προς τη θάλασσα, 

στην περιοχή που ονομάζεται όρμος 

Καβούρα, χτυπά η καρδιά της 

μυδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Στα 

πλωτά και τα πασαλωτά αυτά 

μυδοτροφεία, κοντά στις 

χαρακτηριστικές καλύβες των 

μυδοκαλλιεργητών , παράγεται το 

80% των μυδιών στην Ελλάδα, και οι 

μεγαλύτερες ποσότητες εξάγονται 

στην Ευρώπη. 
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Σε μια λωρίδα γης μέσα στη θάλασσα ξεχωρίζει ο 

Φάρος του Πολεμικού Ναυτικού. Κατασκευάστηκε το 

1960 και σηματοδοτεί το πέρασμα από τα ανοιχτά του 

Θερμαικού στον όρμο της Θεσσαλονίκης. Στο διπλανό 

κανάλι που λέγεται Δάνειο, ανάμεσα στα καλάμια, και 

ανάμεσα στα δεκάδες είδη πτηνών και αμφίβιων, ζει ο 

μυοκάστορας: ένα μεγαλόσωμο υδρόβιο θηλαστικό που 

εισήχθη από τη Λατινική Αμερική για τη γούνα του. 

Κάποια ζώα ξέφυγαν από τα εκτροφεία, επιβίωσαν και 

προσαρμόστηκαν στο φυσικό περιβάλλον. 

 

Οι εκβολές του Λουδία 

Η μεγαλύτερη έκπληξη εδώ είναι τα αγρια άλογα του 

Αξιού, που βρίσκονται στα παρόχθια υδρολίβαδα. Πρόκειται 

για άλογα που εγκαταλείφθηκαν από τους αγρότες με την 

εκμηχάνιση της γεωργίας κατά τη δεκαετία του ’60, επιβίωσαν 

και ζουν ελέυθερα.  

Επίσης εδώ πλάι στα φοινικόπτερα, τις λαγγόνες, τις 

πρασινοκέφαλες και τους στρειδοφάγους, συναντά κανείς και τις βαρβάρες. 
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Η αλειία έιναι άλλη μια 

ασχολία των κατοίκων της 

περιοχής. Υπόκειται, βέβαια, στους 

περιορισμούς που επιβάλλουν οι 

διεθνείς συμφωνίες για τους 

υδροβιότοπους. Αλλά και 

ερασιτέχνες ψαράδες ξεκινούν από 

εδώ για λαβράκια, κεφαλόπουλα, 

γλώσσες. 

 

 

Το φράγμα Έλλης 

Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ΄60 για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης, 

ενώ από το 2008 λειτουργεί και μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός. Χάρη στην 

κατασκευή του φράγματος δημιουργήθηκε μια λίμνη γλυκού νερού με ένα μεγάλο 

καλαμώνα όπου συναντά κανείς ερωδιούς, αφρόπαπιες, βουτόπαπιες, αρπακτικά 

πουλιά. Υπάρχει πλούσια βλάστηση και ένα παραποτάμιο δάσος από τα λίγα που 

έχουν απομείνει στην Ελλάδα. Ιτιές, λεύκες, σκλήθρα, πλάτανοι, φτελιές αλλά και 

αρμυρίκια, αγριοτριανταφυλλιές, κισσοί. Το δάσος, όπως και πολλά παραποτάμια 

δάση, έχει συρρικνωθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως εκχερσώσεις, 

εντατικές αμμοληψίες, υπεράντηση υδάτων κα. Με την έναρξη της οικονομικής 

κρίσης στη χώρα μας, το πρόβλημα της παράνομης υλοτομίας έχει ενταθεί στο δέλτα 

του Αξιού. 
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Αγαθούπολη , Δέλτα του Αλιάκμονα – Αλυκές Κίτρους – Αμμοθήνες Κορινού 

Στο νοτιότερο τμήμα του πάρκου βρίσκεται η Αγαθούπολη, ένα ιδανικό μέρος για 

ορνιθοπαρατήρηση αφού ο υγρότοπος της το χειμώνα γεμίζει από χιλιάδες παπιά, 

ερωδιούς, πελεκάνους, κορμοράνους αλλά και αρπακτικά με κυριότερο το 

θαλασσαετό. 

Στο Δέλτα του Αλιάκμονα φιλοξενείται ένα από τα 

ελάχιστα ζευγάρια θαλασσαετών στην Ελλάδα. Είναι ο 

μεγαλύτερος αετός στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, 

με άνοιγμα φτερών 190 - 240 εκ. Τρέφεται με υδρόβια 

πουλιά, με θηλαστικά, μεγάλα ψάρια αλλά και ψοφίμια.  

 

 

Αλυκή Κίτρους 

  

Η λιμνοθάλασσα της Αλυκής Κίτρους έχει έκταση 3.520 στρέμματα, μέγιστο 

βάθος 1,5 μ. και είναι σχεδόν αποκομμένη από τη θάλασσα, καθώς το θαλασσινό 

νερό μπαίνει από ένα πολύ μικρό κανάλι πλάτους 4 μ., στο οποίο η ροή του 

θαλασσινού νερού ελέγχεται από ένα μικρό θυρόφραγμα. 

Τα λασποτόπια της φιλοξενούν μεγάλους αριθμούς παρυδάτιων πουλιών ενώ, 

ειδικά το χειμώνα, προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα χάρη στα εκατοντάδες (1700 

περίπου) φοινικόπτερα που ξεχειμωνιάζουν εκεί. 

Στο δυτικό τμήμα της λιμνοθάλασσας λειτουργούν οι 

αλυκές, όπου γίνεται η παραγωγή αλατιού. Η 

λιμνοθάλασσα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 

θαλασσινού νερού προς χρήση από τις αλυκές στα 

«τηγάνια» και τις «θερμάστρες». Η στάθμη και η 

αλατότητα του νερού εξαρτάται από την άμπωτη και 

την παλίρροια, αλλά και από τη λειτουργία των 

αντλιοστασίων, τη βροχόπτωση και την εξάτμιση. 

Η εγκατάσταση αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα μας, μετά τις Αλυκές 

Μεσολογγίου, με παραγωγή 32.000 τόνους ετησίως.  
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Μεταξύ της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας, 

μεσολαβεί μια αμμώδης λουρίδα , όπου αναπτύσσονται 

αμμοθήνες. Είναι μια περιοχή σημαντική για τη χλωρίδα 

και τα ερπετά. Το σημαντικότερο είναι ότι εδώ βρίσκει 

καταφύγιο η μεσογειακή χελώνα, καθώς καταγράφονται 

οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην Ευρώπη. Εδώ 

συναντάται και ο προστατευόμενος κρίνος της 

θάλασσας. 

 

Προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Πάρκο 
        Εντεινόμενη έλλειψη νερού το θέρος στον Αξιό εξαιτίας της χρήσης του για 

άρδευση. Μεγάλη συγκέντρωση κυνηγών και λαθροκυνηγών. Λαθροϋλοτομίες και 

καταστροφές παρόχθιων συστάδων, που είναι σπουδαία ενδιαιτήματα πουλιών. 

Διασυνοριακή ρύπανση Αξιού. Σοβαρότατη ρύπανση από λύματα της βιομηχανικής 

περιοχής Θεσσαλονίκης. Σοβαρότατη ρύπανση Λουδία από λύματα οικισμών (π.χ. 

Γιαννιτσών) και τις γεωργικές βιομηχανίες των νομών Πέλλας και Ημαθίας. 

Εντατικοποίηση αγροτικών καλλιεργειών και υδατοκαλλιεργειών εις βάρος της 

βιοποικιλότητας. Εισβολή καλλιεργειών προς την Αλυκή Κίτρους. Γεωργική ρύπανση. 

Παράνομη απόρριψη μπαζών και απορριμμάτων σε δεκάδες σημεία της 

προστατευόμενης περιοχής. Αμμοληψίες. Δημιουργία πίστας αγώνων μέσα στην 

προστατευόμενη περιοχή. 

Μια τόσο όμορφη περιοχή και τόσο σημαντική για το  ευρύτερο οικοσύστημα της 

χώρας μας πρέπει να προστατευτεί κυρίως από την Πολιτεία, αλλά και από εμάς 

τους πολίτες. Ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου καταβάλλει προσπάθειες να 

ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους για την προστασία του τόπου. Εκτός των άλλων 

δράσεων οργανώνει και εθελοντικές ομάδες για τον καθαρισμό της περιοχής από 

σκουπίδια που είναι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα της περιοχής.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[23] 
 

Η επίσκεψη της ομάδας μας στο παρατηρητήριο στην Αγαθούπολη 

Στα πλαίσια του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης επισκεφτήκαμε 

το παρατηρητήριο πουλιών στην  Αγαθούπολη. Η υπεύθυνη του Φορέα μας 

ενημέρωσε για τα χαρακτηριστικά του Εθνικού Πάρκου, για τις ομορφιές και τα 

προβλήματα της περιοχής. Είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε τα πουλιά στην 

γύρω περιοχή με τα μέσα που διέθετε το παρατηρητήριο.  
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Η ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ 

 

Η ιστορία της λίμνης : Κατά την αρχαιότητα, Θρακικές 

φυλές κατοικούσαν τις άγριες περιοχές της λεκάνης των 

Σερρών/Στρυμόνα, ώσπου υποδουλώθηκαν ή εκδιώχθηκαν 

από τους Μακεδόνες κατά τον 5ο αιώνα. Οι Βισάλτες 

κατοικούσαν στις κοιλάδες του Δύσωρου, οι Ήδωνες 

ανατολικά του ποταμού και διάφορα φύλα Παιόνων στα 

ενδότερα κοντά στη Σίριδα (σημερινές Σέρρες). Η πρώτη 

αναφορά για τον Στρυμόνα γίνεται από τον Ησίοδο στη 

«Θεογονία» στα μέσα του 8ου π.χ. αιώνα. Οι ιστορικοί της 

εποχής αναφέρουν για πρώτη φορά την ονομασία Κερκίνη, αποκαλώντας τη μεγάλη 

λίμνη στη νότια πλευρά της λεκάνης των Σερρών «Κερκινίτιδα». Αναφέρουν ακόμη 

ότι ο Στρυμόνας ήταν πλωτός μέχρι την Ηδωνίδα πόλη των Εννέα Οδών, τη 

μετέπειτα Αμφίπολη και ακόμη βορειότερα περίπου 40 Km μέσα στη λίμνη. Σύμφωνα 

με τον Ηρόδοτο, το 480 π.χ. όταν ο στρατός του Ξέρξη πέρασε από την περιοχή, 

λιοντάρια επιτέθηκαν στο στρατό και αποδεκάτισαν τις καμήλες. 

Στα χρόνια του Βυζαντίου, η περιοχή είναι γνωστή κυρίως για τη μάχη στο Κλειδί 

κατά την οποία ο Αυτοκράτορας Βασίλειος ο επονομαζόμενος Bουλγαροκτόνος, 

νίκησε τους Βούλγαρους και επανένταξε την περιοχή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

Στις αρχές του αιώνα, η περιοχή ήταν θέατρο πολλών μαχών κυρίως κατά τους 

Βαλκανικούς Πολέμους, κατά τη διάρκεια των οποίων απελευθερώθηκε από τους 

Τούρκους και τους Βουλγάρους και ενσωματώθηκε στην Ελλάδα. 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, περίπου 85.000 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν 

στην πεδιάδα των Σερρών. Μέσα σε λίγα χρόνια, το 20% των προσφύγων 

αποδεκατίστηκε από ελονοσία. Για το λόγο αυτό καθώς και για τις αυξημένες 

ανάγκες για καλλιεργήσιμα εδάφη που υπήρχαν από τις μαζικές μετακινήσεις των 

πληθυσμών, στα τέλη της δεκαετίας του ’20 ξεκίνησαν τα αντιπλημμυρικά και 

αποστραγγιστικά έργα στην πεδιάδα των Σερρών. 

Στους νεότερους χρόνους, στην περιοχή έγιναν μάχες κατά τη διάρκεια της 

Γερμανικής εισβολής με την αντίσταση του Ελληνικού Στρατού στα οχυρά της 

γραμμής Μεταξά, με πιο γνωστά τα οχυρά Ιστίμπεη, Ρούπελ, Αρπαλούκι, 

Ομορφοπλαγιά κ.ά. καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. 

Η Κερκίνη είναι μια τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε το 1932 με την δημιουργία 

φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα. Βρίσκεται στον νομό Σερρών. Αποτελεί ιδιαίτερα 

προστατευμένο υδροβιότοπο και τοπίο σπάνιας ομορφιάς με θέα το βουνό Μπέλες 

και την κοιλάδα Ροδόπης. Απέχει 80 χλμ. από Θεσσαλονίκη και 35 χλμ. από Σέρρες. 

Η Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε το φράγμα στην περιοχή του 

Λιθότοπου, ώστε να συγκρατεί τα νερά του ποταμού Στρυμόνα και αργότερα 

χρησιμοποιήθηκε σαν μέρος αποθήκευσης νερού για την άρδευση της πεδιάδας του 

Νομού. Το 1982, λόγω της μείωσης της χωρητικότητας της λίμνης εξαιτίας των 

φερτών υλών από τον Στρυμόνα, κατασκευάστηκε νέο φράγμα. Η έκταση της λίμνης 

ποικίλλει από 54.250 έως 72.110 στρέμ. ανάλογα με την εποχή. Θαυμασμό 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1932
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1
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προκαλούν τα παραποτάμια δάση, τα νούφαρα, και η ποικιλία των ψαριών που 

αποτελούν και πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής. Η λίμνη 

τροφοδοτείται με νερό κυρίως από το Στρυμόνα και λιγότερο από τους Κερκινίτη και 

Κρούσια. Προστατεύεται από τη σύμβαση Ραμσάρ και αποτελεί περιοχή του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου «Φύση 2000» ή «Natura 2000» 

Η πανίδα της περιοχής : 

Στην περιοχή της Κερκίνης συναντούμε πολλά είδη θηλαστικών όπως το τσακάλι, το 

λύκο, την αγριόγατα, τη βίδρα, τη νυφίτσα, το ζαρκάδι, το λαγό, το αγριογούρουνο 

κ.λ.π. Υπάρχουν 10 είδη αμφίβιων και περίπου 20 είδη ερπετών. Η ιχθυοπανίδα 

είναι επίσης πλούσια αφού υπάρχουν 30 είδη ψαριών.  

Στηv περιoχή της λίμvης υπάρχει o μεγαλύτερoς αριθμός βoυβαλιώv στηv Ελλάδα ο 

οποίος προστατεύεται από την ελληνική Πολιτεία. Τα βουβάλια υπήρχαν παλαιότερα 

στoυς περισσότερoυς υγρότoπoυς της Μακεδovίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας 

αλλά τα τελευταία 50 έτη περιορίστηκαν σε λίγους υγρότοπους της χώρας. 

Στο Εθνικό Πάρκο έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 300 είδη πουλιών. Από 

αυτά 137 είδη φωλιάζουν, 134 είδη διαχειμάζουν και 163 είδη χρησιμοποιούν τον 

υγρότοπο και την ευρύτερη περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό ανάπαυσης και 

τροφοληψίας κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών ταξιδιών τους. Ο 

Αργυροπελεκάνος και η Λαγγόνα που ζουν εκεί είναι μοναδικά στον κόσμο είδη, 

απειλούμενα με εξαφάνιση. Υπάρχουν και πολλά σπάνια αρπακτικά όπως ο 

χρυσαετός, ο βασιλαετός, ο πετρίτης, ενώ η περιοχή αποτελεί μοναδικό πεδίο 

έρευνας σχετικά με τους υγρότοπους και τη διαχείριση τους. Επίσης Συvoλικά 10 

είδη φωλιάζoυv σε μικτές απoικίες στo παραπoτάμιo δάσoς, σε σημαvτικoύς 

αριθμoύς για τηv Ελλάδα και τηv Ευρώπη. Τα είδη αυτά είvαι: o κoρμoράvoς , o 

λευκoτσικvιάς , o αργυρoτσικvιάς, o πoρφυρoτσικvιάς , o σταχτoτσικvιάς, o 

κρυπτoτσικvιάς νυχτoκόρακας , η χαλκόκoτα. 

  

 
Αλκυόνα                       Αργυροπελεκάνος  Μαυροτσικνιάς            Κύκνοι 

 

Στη λίμνη και τον ποταμό Στρυμόνα , έχουν καταγραφεί 32 είδη ψαριών. Τα 

σημαντικότερα είναι το γριβάδι , το αγριοχρυσόψαρο , τo σίρκo , τo τυλιvάρι , τo 

τσιρώvι , τo πoταμόψαρo και η μπριάvα , ενώ το χέλι  έχει εξαφαvισθεί από τη λίμvη 

μετά τη λειτoυργία τoυ vέoυ φράγματoς. Μεταξύ των ειδών αυτών είναι και ορισμένα 

αλλόχθονα είδη τα οποία προφανώς έφθασαν στη λίμνη από τη Βουλγαρία μέσω του 

Στρυμόνα. Από αυτά, οι πληθυσμοί του ηλιόψαρου  ήταν σε έξαρση την δεκαετία του 

’90,  αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν και πλέον είναι σε ισορροπία.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%8D%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%83%CE%AC%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CF%86%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CE%B2%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
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Τα ασπόνδυλα αντιπροσωπεύονται με τουλάχιστον 4.700 είδη από τα οποία 

τουλάχιστον 1.396 νέα είδη για την Ελλάδα και τουλάχιστον 46 νέα είδη για την 

επιστήμη δηλαδή μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μόνο στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης 

Κερκίνης και πουθενά αλλού στον κόσμο. 

 

Η χλωρίδα της λίμνης: 

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 1300 είδη φυτών στο Εθνικό Πάρκο, 

ορισμένα από τα οποία είναι σπάνια ή ενδημικά. 

Στις ελώδεις περιοχές κυριαρχούν τα νούφαρα , η ίριδα, η μέντα, το μυριόφυλλο , το 

ψαθί  κ.ά. ενώ η δενδρώδης βλάστηση αποτελείται κυρίως από ιτιές, λεύκες, 

πλάτανο, δρυς  κ.ά.  
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Η λίμνη Κερκίνη σήμερα 

Τα τελευταία χρόνια η Κερκίνη γνωρίζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και με την 

ελεγχόμενη αξιοποίησή της βοηθά και στην ενίσχυση των εισοδημάτων των κατοίκων 

της περιοχής. Οι σημαντικότερες απειλές για τη λίμνη, εκτός από τις φερτές ύλες 

του Στρυμόνα, είναι η ρύπανση του Στρυμόνα, η παράνομη υλοτόμηση, η παράνομη 

αλιεία, το παράνομο κυνήγι, το ανεξέλεγκτο κυνήγι, το ανεξέλεγκτο ψάρεμα, οι 

επισκέψεις στις αποικίες των πουλιών που έχουν αρνητικές συνέπειες στην 

αναπαραγωγή τους και η ανύψωση αναχωμάτων που συντελεί στην ελάττωση των 

ειδών των ψαριών. Ακόμη η αλλαγή υδρολογικού καθεστώτος των παραλιακών 

περιοχών, η καταστροφή δέντρων φωλιάσματος αρπακτικών, η εισβολή καλλιεργειών 

σε υγρολίβαδα, η υπερβόσκηση, η μεταφορά απορριμμάτων από τη Βουλγαρία, η 

κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων στις όχθες είναι μερικά από τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει αυτή η περιοχή. 

 Στη λίμνη ζει και ο μεγαλύτερος πληθυσμός βουβαλιών στην Ελλάδα: υπολογίζεται 

ότι ξεπερνούν τα 500. Εκτρέφονται σε 20 περίπου αγροτικές μονάδες και η 

δραστηριότητα αυτή επιδοτείται από την Ε.Ε.  Η λίμνη και η περιοχή γύρω από αυτή 

προσφέρεται για περιβαλλοντική εκπαίδευση και αποτελεί ιδανικό μέρος για την 

ανάπτυξη του οικοτουρισμού ώστε να συγκεντρώνει πλήθος ανθρώπων που αγαπούν 

τις ειδικές μορφές τουρισμού και την οικολογία. 

 

Η επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας στη λίμνη Κερκίνη 

Στα πλαίσια του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης επισκευτήκαμε τη 

λίμνη. Ενημερωθήκαμε για τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα της περιοχής. 

Επισκεφθήκαμε ένα ανάχωμα της λίμνης για να δούμε από κοντά το τοπίο και τη 

βιοποικιλότητα της περιοχής. Τέλος, επισκεφθήκαμε μια αγροτική παραγωγική 

μονάδα εκτροφής βουβαλιών, όπου ενημερωθήκαμε για την οικονομική αλλά και 

διατροφική αξία αυτού του είδους. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Επίσκεψη σε μονάδα 

εκτροφής βουβαλιών  
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Αντί για επίλογο 

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα έγινε η αφορμή να γνωρίσουμε ομορφιές της χώρας μας που 

δεν ξέραμε ότι υπάρχουν. Ευαισθητοποιηθήκαμε για την αξία της φύσης και την ανάγκη 

προστασίας της. Συνειδητοποιήσαμε ότι  η ευθύνη για τη διατήρησή της είναι και δική μας ως 

ενεργοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες. Τέλος, απολαύσαμε την αναζωογονητική επίδραση 

της φύσης. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν οι εξής ιστότοποι: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%82 

http://www.natura.org/ 

http://www.env-edu.gr/ViewUnit.aspx?id=58  πύλη παιδαγωγικού υλικού περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

http://kerkini.gr/ 

https://plus.google.com/+greece/posts 

http://www.axiosdelta.gr/Default.aspx?tabid=36&language=el-GR 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_
%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B

1%CF%82 

οπτικό υλικό: 

 http://www.youtube.com/watch?v=0E89klt4S5s 

http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=0000006772&tsz=0&autostart=0 οι τελευταίοι φυσικοί παράδεισοι 

http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=0000053017&tsz=0&autostart=0 η λίμνη Κερκίνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://www.natura.org/
http://www.env-edu.gr/ViewUnit.aspx?id=58
http://kerkini.gr/
https://plus.google.com/+greece/posts
http://www.axiosdelta.gr/Default.aspx?tabid=36&language=el-GR
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.youtube.com/watch?v=0E89klt4S5s
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000006772&tsz=0&autostart=0
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000006772&tsz=0&autostart=0
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000053017&tsz=0&autostart=0
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000053017&tsz=0&autostart=0

