
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

...και με νομοθετικό πλαίσιο προστασίας
� Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς

ενδιαφέροντος υγροτόπων».
� Οδηγία 92/43 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, 

της άγριας χλωρίδας και πανίδας». 
� Οδηγία 2009/147 «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών».
� Οδηγία 2000/60 «για τη διαχείριση των υδατικών πόρων».
� Σύμβαση Βέρνης «για τη διαχείριση της άγριας ζωής και του

φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης». 
� Σύμβαση Βόννης «για τη διατήρηση των μεταναστευτικών

ειδών».
� ΚΥΑ 6919/2004 «για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου

Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και
Μακεδονικών Τεμπών».

� ΚΥΑ Η.Π.37338/1807/Ε.103 «για τη διατήρηση της άγριας
ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της».
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Ένας τόπος μεγάλης αξίας με…
� 1.136 είδη φυτών
� 343 είδη πουλιών
� 56 είδη θηλαστικών
� 35 είδη αμφιβίων και ερπετών
� 29 είδη ψαριών 
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Ένα εθνικό πάρκο...

Η «γεωλογική» ιστορία των δύο λιμνών μετρά περίπου 1.800.000 έτη,
όταν ρήγματα προκάλεσαν τη βύθιση του εδάφους και τη δημιουργία της
Μυγδονίας λεκάνης, που φιλοξένησε τα νερά μιας μεγάλης, ενιαίας λίμνης,
της Μυγδονίας. Τεκτονικές διεργασίες που ακολούθησαν, διοχέτευσαν τα
νερά της Μυγδονίας λίμνης στον Στρυμονικό Κόλπο, ενώ στα βαθύτερα
σημεία της λεκάνης σχηματίστηκαν οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη.

Η λίμνη Κορώνεια, γνωστή και ως λίμνη του Αγίου Βασιλείου ή Λαγκαδά
στη δεκαετία του ΄70 είχε έκταση 46.000 στρέμματα και μέγιστο βάθος
περί τα 8 μέτρα. Στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 επήλθε η οικολογική της
κατάρρευση. Έκτοτε, η λίμνη κατακλύζεται περιστασιακά με νερό, ανάλογα
με τις υδρολογικές συνθήκες που επικρατούν, οπότε και αποτελεί ιδανικό
σταθμό μετανάστευσης, διαχείμασης και αναπαραγωγής για χιλιάδες
υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών. 

Η λίμνη Βόλβη αποτελεί σήμερα τη δεύτερη σε μέγεθος φυσική λίμνη της
Ελλάδας, με έκταση 68.000 στρέμματα περίπου και μέγιστο βάθος περίπου
21 μέτρα. Στα νερά της, καθώς και στα ρέματα που εκβάλουν σε αυτή,
έχουν καταγραφεί 29 είδη ψαριών, μεταξύ των οποίων και 7 ενδημικά. 

Από αυτά, η λιπαριά και η γελάρτζα απαντούν αποκλειστικά στη Βόλβη.
Η λίμνη συνδέεται με τον Στρυμονικό Κόλπο μέσω του ποταμού Ρήχειου,
που λειτουργεί ως φυσικός υπερχειλιστής της. 

Στα Στενά της Ρεντίνας ή Μακεδονικά Τέμπη, ο ποταμός Ρήχειος αποτελεί
πηγή ζωής για το παραποτάμιο δάσος, με μεγάλα πλατάνια που καλύπτονται
από αναρριχώμενα φυτά και πλούσια υδρόβια βλάστηση. Η περιοχή
διακρίνεται για την υψηλή βιοποικιλότητά της, για την αισθητική, αλλά και
την πολιτιστική αξία της, με το Βυζαντινό κάστρο που δεσπόζει στην
περιοχή. 

Στη νότια όχθη της Βόλβης, το παραλίμνιο Δάσος της Απολλωνίας, με
σκλήθρα, πλατάνια, ασημόλευκες, ιτιές και λυγαριές, αποτελεί ένα από τα
τελευταία εναπομείναντα στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο φιλοξενεί μικτές
αποικίες ερωδιών και κορμοράνων, μικρά και μεγάλα αρπακτικά και
εκατοντάδες μικρόπουλα.

Τη σπουδαιότητα του Εθνικού Πάρκου συμπληρώνουν οι ορεινοί όγκοι
που περικλείουν τη Μυγδονία λεκάνη. Δάση από οξιές και δρύες στα
Στεφανινά, στον Βερτίσκο και στη Βαρβάρα, αιωνόβιες βελανιδιές στα
Καλίνδοια, βοσκοτόπια και αγροτικές εκτάσεις με πλούσια χλωρίδα, όλα
μαζί συνθέτουν το ορεινό τοπίο της περιοχής. Μικρά και μεγάλα θηλαστικά
όπως ο λύκος, το ζαρκάδι και η αγριόγατα, σπάνια αρπακτικά πουλιά και
δεκάδες μικρόπουλα, αμφίβια, ερπετά και ασπόνδυλα, οργανώνουν τις
δικές τους «κοινωνίες» με επίκεντρο τις δύο λίμνες. 

Το Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και
Μακεδονικών Τεμπών, με τις περιφερειακές ζώνες
προστασίας του, θεσμοθετήθηκε το 2004, με σκοπό την
προστασία και αειφορική διαχείριση του πλούτου που
υπαγορεύουν οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, ο ποταμός
Ρήχειος και τα Μακεδονικά Τέμπη. 

Η προστατευόμενη περιοχή, έκτασης 2.120.000
στρεμμάτων, οριοθετείται από τα όρη Χορτιάτης,
Χολομώντας, Στρατωνικό, Κερδύλλια και Βερτίσκος.
Πρόκειται για έναν τόπο υψηλής και διεθνώς
αναγνωρισμένης οικολογικής αξίας, με τις δύο λίμνες να
καταλαμβάνουν τα βαθύτερα σημεία της Μυγδονίας λεκάνης
και να συνθέτουν έναν από τους 10 ελληνικούς
Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας που προστατεύονται από
τη Σύμβαση Ραμσάρ.


