
 

 

 
 

Λαγκαδάς 24/05/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παγκόσμια Ημέρα Εθνικών Πάρκων 

   Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθνικών Πάρκων, μεταβήκαμε 

σήμερα στο ρέμα του Μπογδάνα, στο σήμείο της γέφυρας Ασσήρου-

Λαγκαδά, προκειμένου να καθαρίσουμε την περιοχή από τα σκουπίδια 

αλλά και να υποστηρίξουμε την προσπάθεια ανάπλασης του σημείου από 

το δήμο Λαγκαδά και την Αντιδημαρχεία Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, 

στο σημείο τοποθετήθηκαν μια παιδική χαρά, έξι παγκάκια και ένα 

τραπέζι, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί και ένα κιόσκι με σκοπό τη 

δημιουργία ενός σημείου αναψυχής για τους δημότες και τους επισκέπτες. 

   Επιπλέον, με αφορμή την σπουδαία αυτή παγκόσμια ημέρα, θα θέλαμε 

να θυμίσουμε πως το Εθνικό Πάρκο υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας 

Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών αποτελεί προστατευόμενη περιοχή της 

χώρας μας, ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 και προστατεύεται από την 

διεθνή συνθήκη Ramsar. Πρόκειται για ένα σπάνιο σύμπλεγμα 

οικοσυστημάτων με υγρόφιλα δάση, λίμνες, υγρά λιβάδια, λασποτόπια, 

ποτάμια, θαμνώνες και γεωργικές εκτάσεις που συγκροτούν έναν πολύ 

σημαντικό υγρότοπο, εκεί που άλλοτε, εκατομμύρια χρόνια πριν, δέσποζε 

η ενιαία λίμνη της Μυγδονίας. Ένας αληθινός περιβαλλοντικός θησαυρός 

μια ανάσα από την πόλη της Θεσσαλονίκης.  

     Πολυάριθμα είναι τα ρέματα και οι χείμαρροι της περιοχής με πιο 

γνωστά τον Ρήχιο, τον Μπογδάνα, και τα ρέματα του Μελισσουργού και 

της Απολλωνίας. Η ροή τους παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις κι έτσι 



 

 
 

 

μπορεί να τα δούμε πλημμυρισμένα να κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες 

νερού ή και εντελώς ξερά. Όμως, ακόμα κι αν τα νερά τους είναι λίγα, οι 

μικρές λιμνούλες στάσιμου νερού που απομένουν το καλοκαίρι είναι όαση 

ζωής για τα αμφίβια, τις πεταλούδες και για πολλά πουλιά, ιδίως κατά τη 

μετανάστευση. Όλα τα ρέματα της περιοχής περιβάλλονται από πλούσια 

παρόχθια υδροχαρή δάση με πλατάνια, σκλήθρα, ιτιές και λεύκες, ενώ ένα 

από τα σημαντικότερα τέτοια υδροχαρή δάση στην Ελλάδα είναι το δάσος 

της Απολλωνίας, όπου φωλιάζουν ερωδιοί, πελαργοί και αρπακτικά 

πουλιά 

    Ο Φορέας Διαχείρισης δραστηριοποιείται, ώστε να διασφαλίσει τη 

διατήρηση, τη βιώσιμη διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής, έχοντας ως 

αρχή ότι η προστασία δεν περιορίζεται στην έκδοση αποφάσεων και 

περιορισμών αλλά λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη παρουσία και τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσει. 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από τη σημερινή δράση καθαρισμού και 

ανάπλασης του χειμάρρου Μπογδάνα. 
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Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και Γραφείου Τύπου 

23940-24553 


