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Εθνικό Πάρκο λιμνών
Κορώνειας – Βόλβης 
και ΜακεδονικώνΤεμπών
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Ψαράς, Λίμνη Βόλβη

Λίμνη Bόλβη

     Ένας όμορφος κόσμος,
   μόλις μια ανάσα μακριά
   για να τον ανακαλύψετε...

Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνειας – Βόλβης 
και Μακεδονικών Τεμπών
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Επισκεφτείτε τον Άγιο Βασίλειο και βρεθείτε δίπλα στην άλλοτε προβλήτα των 
ψαράδων της λίμνης Κορώνειας και στο αλσύλλιο της Γερακαρούς για μια 
πανοραμική θέα της λίμνης. Στα λουτρά της Νέας Απολλωνίας, με θέα τη λίμνη 
Βόλβη, μπορείτε να απολαύσετε καφέ και φαγητό ή απλά την απόλυτη ησυχία στο 
παραλίμνιο άλσος  στη Νέα Μάδυτο. 
Σε συνεννόηση με το Φορέα Διαχείρισης ξεναγηθείτε στο Κέντρο Πληροφόρησης 
στην Απολλωνία, ενώ στην ίδια περιοχή, περπατήστε στο παρόχθιο δάσος, στη 
Ρεντίνα και τον Ρήχειο ποταμό. 

Υγρότοποι 
Το Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεμπών είναι ένα κατ’ εξοχήν υγροτοπικό σύστημα με τις λίμνες 
Κορώνεια και Βόλβη και το Ρήχειο ποταμό που διέρχεται τα 
Μακεδονικά Τέμπη. Υγροτοπικά οικοσυστήματα όπως οι λίμνες, 
οι παραλίμνιες περιοχές, ο ποταμός Ρήχειος, οι χείμαρροι 
και τα μικρότερα ρέματα, αποτελούν ενδιαιτήματα πολλών 
σημαντικών ειδών. Το παρόχθιο δάσος της Απολλωνίας με ιτιές, 
λεύκες και σκλήθρα και η κοιλάδα των Μακεδονικών Τεμπών με 
πλατάνια, δρυοδάση, ψευδομακκί και δάση αριάς αποτελούν τα 
σημαντικότερα ενδιαιτήματα δίπλα στο υδάτινο στοιχείο. 

Γύρω από τις λίμνες αναπτύσσεται υγροτοπική βλάστηση με 
καλαμώνες, όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά είδη ασπόνδυλων, 
αμφιβίων, ερπετών αλλά και υδρόβιων πουλιών. Τα υγρά 
λιβάδια  αποτελούν ενδιαίτημα σημαντικό για ερωδιούς και 
παρυδάτια πουλιά. Αποτελούν τον κύριο χώρο αναπαραγωγής 
των φυτόφιλων ψαριών, δηλαδή των ψαριών που χρειάζονται 
χαμηλή βλάστηση για την εναπόθεση των αυγών τους. Τα υγρά 
λιβάδια πλημμυρίζουν την άνοιξη, την εποχή που αναπαράγονται 
οι περισσότεροι οργανισμοί που εξαρτώνται από αυτά για την 
αναπαραγωγή και για τη διατροφή τους. 

Τύποι οικοτόπων γλυκών υδάτων:
α) Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopota-
mion ή Hydrochaition (κωδ. 3150). Πρόκειται για φυτοκοινωνίες 
από χλωριδικά στοιχεία με επιπλέοντα τμήματα, συνήθως φύλλα 
ή και άνθη, και εντοπίζεται σε μεγάλες εκτάσεις με μικρό βάθος 
και σε απάνεμες θέσεις. Ο τύπος οικοτόπου συνευρίσκεται 
με τους καλαμώνες. Εδώ εντάσσονται όλες οι φυτοκοινωνίες 
υδρόβιας βλάστησης στη λίμνη Βόλβη.

β) Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-
Agrostidion (κωδ. 3290). Αντιστοιχούν στα ποτάμια, ρέματα και 
χείμαρρους με πιθανότητα διακοπής της ροής και ύπαρξη ξηρής 
κοίτης σε μια εποχή του χρόνου. Η κοίτη του ποταμού μπορεί 
να είναι τελείως ξηρή ή να έχουν απομείνει κάποιες κοιλότητες 
με νερό. 

Στο παρελθόν οι υγρότοποι χρησιμοποιούνταν το καλοκαίρι από τους κτηνοτρόφους 
που έφερναν τα βουβάλια τους στις παραλίμνιες περιοχές για να βοσκήσουν. 
Το φθινόπωρο που τα καλάμια ωρίμαζαν κόβονταν και χρησιμοποιούνταν ως 
οικοδομικό υλικό.
Οι  ψαράδες χρησιμοποιούσαν μεθόδους αλιείας με κύριο υλικό το καλάμι. Σήμερα, 
αυτές οι πρακτικές «διαχείρισης» έχουν αλλάξει, οι χρήστες των παραλίμνιων 
περιοχών έχουν μειωθεί, στην προσπάθεια αποκατάστασης της ισορροπίας της 
συστήματος.

Νεροβούβαλα (Bubalus bubalis)

Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo)

Φαράγγι Σκάλας Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus) 

Βουβόκυκνοι (Cygnus olor)


