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Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου φέτος ήταν πολύ πιο διαφορετικό από τις 
προηγούμενες χρονιές, μιας και διαλέξαμε να επισκεφτούμε τους ορεινούς όγκους 
της Προστατευόμενης Περιοχής. Το διήμερο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ξεκίνη-
σε από τον Βερτίσκο όπου επισκεφτήκαμε τις νερομάνες, το λαογραφικό μουσείο 
του χωριού, και το σπίτι με τα ξυλόγλυπτα του κυρίου Αδάμ Δράγα. Το απόγευμα 
της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε στις δημοτικές κατασκηνώσεις του Βερτίσκου 
η καθιερωμένη ημερίδα του Θερινού Σχολείου, όπου εκπρόσωπος του Φορέα 
Διαχείρισης μέσα από μια σύντομη παρουσίαση για το Εθνικό Πάρκο, εξήγησε τις 
ιδιαιτερότητες του, τη σημασία της περιβαλλοντικής αγωγής των μαθητών και ανά-
ληψη πρωτοβουλιών από μέρους των εκπαιδευτικών. Στην ημερίδα απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λαγκαδά, κ. Γ. Αναστασιάδης, ενώ ακολούθησαν ομιλίες 
από την κ, Δ. Μιχελάκη, Υπεύθυνη του Γραφείου Περιβαλλοντικής Αγωγής, από 
τον κ. Γ. Υφαντή, εκπρόσωπο του ΚΠΕ Κορδελιού-Βερτίσκου.  

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί απόλαυσαν την ξενάγηση 
στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας, Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών. Αρχικά, μας 
υποδέχτηκε ο πατήρ Φώτιος στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στον Ασκό, 
όπου μας προσφέρθηκε ένα πλούσιο πρωινό και στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το 
εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία με την υπέροχη θέα στις δύο λίμνες. Εκεί ο ξεναγός 
του Φορέα Διαχείρισης μίλησε για την σπάνια ορνιθοπανίδα και χλωρίδα της πε-
ριοχής και όλοι μαζί παίξαμε ένα παιχνίδι γνώσεων πάνω σε αυτά τα δύο αντικεί-
μενα. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τον Σοχό και κάνοντας μια βόλτα στα παραδο-
σιακά σοκάκια του χωριού καταλήξαμε στο λαογραφικό μουσείο. Επόμενη στάση 
ήταν το χωριό Πέντε Βρύσες όπου μας προσφέρθηκε μεσημεριανό γεύμα από την 
Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά. Τελικός προορισμός του Θερινού Σχολείου ήταν τα 
Λουτρά Λαγκαδά. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση του γεωθερμικού πεδίου 
των Λουτρών, τα παιδιά απόλαυσαν ένα καλοκαιρινό μπάνιο στην πισίνα των 
Λουτρών και πολύ παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους. Αργά το απόγευμα οι επι-
σκέπτες αναχώρησαν για Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

  Είναι γεγονός πως παρά τις δυσκολίες, όλοι οι φορείς συνεργασίας προσπαθού-
με να γίνει το Θερινό Σχολείο θεσμός για την περιοχή του Λαγκαδά. Πρόκειται για 
το μοναδικό δωρεάν δημόσιο θερινό σχολείο της Ελλάδας, και αποτελεί μια πραγ-
ματικά σπάνια εμπειρία για τους μαθητές που συμμετέχουν. Η πλαισίωση των 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων με τέτοιου είδους 
δράσεις στο πεδίο, δημιουργούν στα παιδιά την αίσθηση της άμεσης επαφής με 
την πραγματικότητα της φύσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας 
της περιβαλλοντικής κρίσης. Γι’ αυτό το λόγο, το «Θερινό σχολείο» είναι επιθυμία 
όλων να υποστηρίζεται και να ενισχύεται κάθε χρόνο. 

Θερινό  

Σχολείο 
 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε και φέτος το «Θερινό σχο-
λείο», μια πρωτοπόρα δράση που 
κάθε χρόνο φιλοξενείται στον Δήμο 
Λαγκαδά. Ο Φορέας Διαχείρισης 
και το Γραφείο Περιβαλλοντικής 
Αγωγής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 
μετέφεραν κυριολεκτικά το σχολείο 
στη φύση, προσφέροντας στους 
μαθητές από διάφορα γυμνάσια 
και λύκεια την ευκαιρία να γνωρί-
σουν από κοντά το Εθνικό Πάρκο 
Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονι-
κών Τεμπών.  

Λαογραφικό Μουσείο Σοχού 

Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής, Ασκός 

Ξενάγηση στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας-Βόλβης 



Green  

Party 

 
 Για μία ακόμη φορά συμμετείχαμε 

στο Green Party, που διοργανώθηκε 

από τον δήμο Θεσσαλονίκης με α-

φορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προ-

στασίας του Περιβάλλοντος.  

 Οι πρώτες δύο ημέρες του Green 

Party ήταν αφιερωμένες στους μα-

θητές σχολείων του Δήμου Θεσσα-

λονίκης, οι οποίοι μας επισκέφτηκαν 

με σκοπό να ενημερωθούν τόσο για 

τη σημασία των Εθνικών Πάρκων 

όσο και για τον συμβολισμό της Πα-

γκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. 

Για τους μικρούς μας φίλους στήθη-

κε ένα εργαστήρι περιβαλλοντικής 

αγωγής με πολλές δραστηριότητες 

ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Στο 

εργαστήρι μας, οι μαθητές κάθε σχο-

λείου καλούνταν να φτιάξουν ένα 

πανό που θα διακοσμήσει την τάξη 

τους, απεικονίζοντας τις σκέψεις 

τους σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος.         

 Επιπλέον, το προσωπικό του Φ.Δ. 

ενημέρωσε τους επισκέπτες για την 

Προστατευόμενη Περιοχή των λι-

μνών, τις ιδιαιτερότητες και τη βιο-

ποικιλότητα, για τις δυνατότητες 

περιήγησης και οικοτουρισμού, κα-

θώς και για τις δράσεις του Φ.Δ.. Η 

εκδήλωση έκλεισε με την κλήρωση 

δώρων από τον Αντιδήμαρχο Περι-

βάλλοντος Λαγκαδά κ. Α. Μισχόπου-

λο και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

Λαγκαδά, κ. Σ. Σισκούδη.  

 Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Θεσ-

σαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πε-

ριβάλλοντος για την διοργάνωση και 

την συνεργασία. 

Εργαστήρι ζωγραφικής και κατασκευών στο Green Party 

Οι μικροί επισκέπτες ενημερώνονται για το Εθνικό Πάρκο Κορώνειας-Βόλβης και για 
την βιοποικιλότητα της περιοχής 



Περισσότερο πράσινο στις αυλές 
των σχολείων 
Σε μια προσπάθεια να ομορφύνουμε τα σχολεία της περιοχής μας προσθέτο-

ντας περισσότερο πράσινο, υλοποιήσαμε μια συντονισμένη δράση δενδροφυ-

τεύσεων στις σχολικές αυλές των δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου. Η 

νέα μας δράση ονομάστηκε «Πράσινη Γωνιά», ακριβώς επειδή ο βασικός μας 

στόχος ήταν η δημιουργία μικρών οάσεων πρασίνου για τους μαθητές, αλλά και 

η ανάληψη ευθυνών από μέρους τους για την φροντίδα των φυτών.  

Συνολικά φυτέψαμε πάνω από 400 δένδρα και αρωματικά φυτά  σε 15 σχολεία 

της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης. Στη δράση συμμετείχαν 

περίπου 700 μαθητές και εκπαιδευτικοί, που με πολύ μεράκι και αφοσίωση φύ-

τευσαν ο καθένας το δικό του φυτό και ενημερώθηκαν από τη δασολόγο του 

Φ.Δ. για την φροντίδα του.  

Οι μαθητές δεσμεύτηκαν πως θα περιποιηθούν τα φυτά και δεν θα τα παραμε-

λήσουν κατά τους θερινές μήνες που το σχολείο δε λειτουργεί. Κάθε ομάδα παι-

διών έδωσε ένα όνομα στο φυτό που φύτευε και θα είναι υπεύθυνη για τη φρο-

ντίδα του. 

Ευχαριστούμε θερμά τις διευθύνσεις των σχολείων για τη συνεργασία, το Γρα-

φείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/νσης Δ.Ε.Δ. Θεσ/κης για την προώθηση της 

δράσης, την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου 

του δήμου Λαγκαδά και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλο-

ντος του δήμου Βόλβης  για την υποστήριξη. 

Η «Πράσινη Γωνιά» θα συνεχιστεί και στο επόμενο σχολικό έτος με στόχο ακό-

μα περισσότερα σχολεία να πρασινίσουν! 

Καθαρίζουμε 
το Εθνικό 
Πάρκο 
 Μια ακόμη εκστρατεία καθαρισμού 

του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-

Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών 

ολοκληρώθηκε τον μήνα Μάιο, με 

την υποστήριξη του δικτύου Μεσό-

γειος SOS . 

Συνολικά  πραγματοποιήσαμε 6 

καθαρισμούς μαζεύοντας 64 σακού-

λες σκουπιδιών και 4 φορτηγά με 

μπάζα. Οι περιοχές που καθαρίσαμε 

ήταν: 1) μέρος του Στρατονικού 

Όρους στον Άνω Σταυρό, 2) η πε-

ριοχή της πηγής του Μ. Αλεξάνδρου 

στην Περιστερώνα, 3) το ρέμα του 

Μπογδάνα σε δύο σημεία, 4) την 

παραλία του Σταυρού και 5) το ρέμα 

των Λουτρών Λαγκαδά. 

Δενδροφύτευση στο 2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 

Καθαρισμός στο ρέμα Μπογδάνα 

Καθαρισμός στην παραλία Σταυρού 



2η Ποδηλατο-

δρομία στο Λα-

γκαδά 

Εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι πο-

δηλάτες συγκεντρώθηκαν στην κε-

ντρική πλατεία του δήμου Λαγκαδά 

από νωρίς το πρωί της Κυριακής 19 

Μαΐου, προκειμένου να δηλώσουν 

συμμετοχή σε μια από τις δύο δια-

δρομές της 2ης ποδηλατάδας στο 

κέντρο της πόλης. Με το σφύριγμα 

της εκκίνησης ξεκινήσαμε από την 

πλατεία Ελευθερίας, περάσαμε από 

τις γειτονιές του Λαγκαδά, με τους 

κατοίκους να χειροκροτούν στα 

μπαλκόνια, για να καταλήξουμε στη 

Λουτρόπολη. 

Στον τερματισμό της ποδηλατοβόλ-

τας μας περίμεναν δώρα και εκπλή-

ξεις. Συγκεκριμένα, έξι ποδήλατα και 

τρία κράνη ήταν τα δώρα που κλη-

ρώθηκαν. 

Ο Φορέας Διαχείρισης ευχαριστεί 

θερμά τον δήμο Λαγκαδά και την 

Αντιδημαρχεία Περιβάλλοντος για 

την πρόσκληση στην ποδηλατοδρο-

μία. Θα συνεχίσουμε να υποστηρί-

ζουμε δράσεις σαν αυτή καθώς προ-

ωθούν τη χρήση ποδηλάτου για τις 

μετακινήσεις μας και προάγουν την 

ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης 

και πολιτισμού.  

 

  

2η Ποδηλατοδρομία στο Λαγκαδά 

Τερματισμός και κληρώσεις δώρων στα Λουτρά Λαγκαδά 



Δακτυλιώσεις στη λίμνη Μαυρούδα 

 
 Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης ορνιθοπανίδας ο Φο-
ρέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης (Φ.Δ.) σε συνεργασία με 
τον ανάδοχο που ανέλαβε το έργο καθώς και το Ελληνικό Κέντρο Δα-
κτυλίωσης (ΕΚΔ) διοργάνωσε στη Λίμνη Μαυρούδα δακτυλίωση που-
λιών από τις 26/4 έως 1/5/2013. 

 Στη δακτυλίωση συμμετείχαν οι δακτυλιωτές: Χαράλαμπος Αλιβιζάτος 
και Μαρία Παναγιωτοπούλου, καθώς και οι μαθητευόμενοι: Γεωργία 
Βλαχάκη, Ευγένιος Τσεκόλεφ, Σέργιος Τσεκόλεφ, Elisabeth Navarrete, 
Λίλα Κάρτα (Φ.Δ.), Σταύρος Καλπάκης (Σωματείο «Δράση για την Άγρια 
Ζωή»), Πηνελόπη Καραγιάννη (Σωματείο «Δράση για την Άγρια Ζωή»). 

 Στο παραπάνω διάστημα δακτυλιώθηκαν συνολικά 177 πουλιά, από 22 
διαφορετικά είδη. Μεταξύ αυτών ήταν τα είδη: Ixobrychus minutus 
(μικροτσικνιάς), Calidris minuta (νανοσκαλίδρα), Caprimulgus europae-
us (γιδοβύζι) (Εικ.1), Acrocephalus scirpaceus (καλαμοποταμίδα), Acro-
cephalus arundinaceus (τσιχλοποταμίδα), Lanius collurio 
(σταχτοκεφαλάς), Tringa glareola (λασπότρυγγας) (Εικ.2) κ.α. Πολύ ση-
μαντικός ήταν ο εντοπισμός ενός ήδη δακτυλιωμένου ατόμου του 
είδους Acrocephalus schoenobaenus (σχοινοποταμίδα), το οποίο 

όπως διαπιστώθηκε είχε δακτυλιωθεί στη Φιλανδία. 

 Η λίμνη Μαυρούδα, η οποία αποκαταστήθηκε πριν μερικά χρόνια (σε 
έκταση μικρότερη της αρχικής), σε συνδυασμό με τις γειτονικές περιοδι-
κά κατακλυζόμενες εκτάσεις εξελίσσεται σε ένα πολύ σημαντικό υδρο-
βιότοπο. Ομοίως και η περιοχή της πρώην λίμνης Λάντζας (η οποία α-
ποξηράνθηκε στο παρελθόν και τώρα αποτελεί ένα σύμπλεγμα κανα-
λιών και αγροτεμαχίων περιοδικά κατακλυζόμενο), αποτελεί ένα οικοσύ-
στημα που φιλοξενεί όλο το χρόνο πολλά διαφορετικά είδη πουλιών, 
όπως αρπακτικά, υδρόβια και στρουθιόμορφα. 

Βοηθήστε μας στην κα-
ταγραφή των νυχτερί-
δων και των οικοτόπων 
τους 

 Στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστα-

σης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινο-

τικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμο-

διότητας του Φορέα Διαχείρισης λιμνών 

Κορώνειας-Βόλβης» πραγματοποιείται 

καταγραφή των ειδών χειροπτέρων 

(νυχτερίδες) και των βιότοπών τους.  

 Οι νυχτερίδες παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην ισορροπία των οικοσυστημάτων, 

καθώς κάθε βράδυ τρέφονται με αρκετές 

εκατοντάδες έντομα (κουνούπια, νυχτερί-

δες, σκαθάρια και άλλα) έκαστη. Εντού-

τοις, απειλούνται από τη ρύπανση, την 

αποψίλωση των δασών και των υγροτό-

πων και από τις καταστροφές στα καταφύ-

γιά τους γι’ αυτό και προστατεύονται από 

την ελληνική και διεθνή νομοθεσία.   

 Η καταγραφή των καταφυγίων των νυχτε-

ρίδων (σπήλαια, ορυχεία αλλά και γέφυ-

ρες, παλιά κτήρια και οροφές κατοικιών) 

είναι αποφασιστικής σημασίας για την 

προστασία τους, καθώς εκεί συχνά συγκε-

ντρώνονται πολλές δεκάδες ή και εκατο-

ντάδες ατόμων.  

 Εάν έχετε υπόψη σας κάποια αποικία 

νυχτερίδων παρακαλούμε να επικοινωνή-

σετε μαζί μας στο τηλέφωνο 23940-

24553. 

Δακτυλιώσεις στη Μαυρούδα Αρσενικό γιδοβύζι 



Φεστιβάλ Πε-
ριβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 
 Για τρίτη χρονιά συμμετείχαμε στο 
Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης που διοργανώθηκε 
από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Ε.Δ. 
Θεσ/νίκης, στα τέλη Απριλίου. 

 Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν περι-

βαλλοντικοί φορείς, ΜΚΟ, εθελοντι-

κές οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλο-

γοι κ.ά. Κατά τη διάρκεια των τριή-

μερων εκδηλώσεων κάποιες περι-

βαλλοντικές ομάδες των σχολείων 

της δυτικής Θεσσαλονίκης παρου-

σίασαν τις εργασίες τους και κά-

ποιες άλλες συμμετείχαν σε θεατρι-

κές και μουσικές παραστάσεις. 

 Με μεγάλη μας χαρά παρακολου-

θήσαμε το αφιέρωμα του 1ου Γυ-

μνασίου Λαγκαδά στο έργο του 

Φορέα Διαχείρισης, τις δράσεις που 

πραγματοποιήσαμε μαζί κατά τη 

δίάρκεια της σχολικής χρονιάς, και 

την εκπληκτική τους εργασία για τη 

βιώσιμη χρήση του νερού στην πε-

ριοχή μας. 

Ο χώρος της έκθεσης στο Φεστιβάλ 

Στηρίζουμε τις τοπι-

κές εορτές 

Τον μήνα Ιούνιο συμμετείχαμε σε 

τρεις τοπικές εορτές της περιοχής 

μας. Συγκεκριμένα, επισκεφτήκαμε 

τη Μικρή Βόλβη για την ξακουστή 

γιορτή της λιπαριάς, την Όσσα και 

το οινοποιείο «Κτήμα Ανέστη Μπα-

μπατζημόπουλου» με αφορμή την 

γιορτή κερασιού, και τον Σοχό για 

το πανηγύρι των Αγίων Αποστό-

λων. 

Σκοπός μας είναι η προσέλκυση 

επισκεπτών μέσα από την υποστή-

ριξη των εθίμων και την ανάδειξη 

της παράδοσης της περιοχής. 

Γιορτή λιπαριάς στη Μικρή Βόλβη 



Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βόλβη 
  

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σε εφαρμογή της απόφασης απαγό-

ρευσης της αλιείας (αρ. απόφασης 96395/3114/12-3-2013, ΑΔΑ: 

ΒΕΔΔ7ΛΛ-ΘΑΠ), ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης συμ-

μετείχε ενεργά στην επόπτευση και φύλαξη της λίμνης Βόλβης και όλων 

των ρεόντων υδάτων που εκβάλλουν σε αυτήν. Στο πλαίσιο εφαρμογής 

της παραπάνω Απόφασης, ο Φορέας Διαχείρισης υπέγραψε πρωτόκολλο 

συνεργασίας με το Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων Λαγκαδά, της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη διενέργεια κοινών περιπο-

λιών σε μεικτά κλιμάκια. Στα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν συμμετείχαν 

και υπάλληλοι από τα Αστυνομικά Τμήματα της Απολλωνίας και του Αγίου 

Γεωργίου. Εκτός από τη διενέργεια κοινών περιπολιών οι υπάλληλοι του 

Φ.Δ., για το χρονικό διάστημα που διήρκησε η απαγόρευσή, δηλαδή από 

τις 26/3/2013 έως τις 24/5/2013 καθημερινά επόπτευαν την περιοχή, 

πραγματοποιώντας συνολικά 58 περιπόλους. Εντοπίσθηκαν 28 περιστα-

τικά παράνομης αλιείας και 141 άτομα αποτράπησαν και αποχώρησαν 

από την περιοχή, ύστερα από την ενημέρωση και τις συστάσεις των υ-

παλλήλων του Φ.Δ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλήθος τον παρανομού-

ντων ήταν ερασιτέχνες, οι οποίοι ψάρευαν από την όχθη χρησιμοποιώ-

ντας καλάμι. 

   

   Με αφορμή το περιστατικό δηλητηρίασης 

δύο ατόμων του είδους Neophron percnop-

terus (ασπροπάρης) στη γειτονική Αμφίπο-

λη του Ν. Σερρών τον μήνα Απρίλιο, ο Φο-

ρέας Διαχείρισης υλοποίησε δράσεις ενη-

μέρωσης του τοπικού πληθυσμού προκει-

μένου να μην υπάρξουν και στην περιοχή 

ανάλογα φαινόμενα δηλητηριάσεων. 

    Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου λιμνών 

Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τε-

μπών, καθώς και οι  περιφερειακές Ζώνες 

Προστασίας του φιλοξενούν είδη πανίδας 

που προστατεύονται από Ευρωπαϊκές Ο-

δηγίες και Διεθνείς Συμβάσεις, πολλές από 

τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην Εθνική 

νομοθεσία, δεδομένου ότι πολλά από αυτά 

θεωρούνται παγκοσμίως απειλούμενα με 

εξαφάνιση. Τα είδη αυτά είτε διαβιούν μόνι-

μα στην περιοχή, είτε την επισκέπτονται 

κατά την μεταναστευτική περίοδο προκει-

μένου να αναπαραχθούν ή να ανακτήσουν 

τις δυνάμεις τους και να συνεχίσουν το 

ταξίδι τους.  

    Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 

είναι παράνομη. Κάθε χρόνο καταγράφο-

νται περιστατικά δηλητηριασμένων ειδών 

πανίδας γεγονός που  στο παρελθόν έχει 

οδηγήσει σε εξαφανίσεις προστατευόμενων 

ειδών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.  



Ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης της λίμνης 

Κορώνειας 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του αναθεωρημένου σχεδίου αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας έχει ξεκινήσει το υποέργο 

«Έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων». 

Το έργο αποσκοπεί στην διατήρηση της λίμνης σε έκταση τουλάχιστον ίση με αυτή που είχε τον Ιούλιο του 2003, ήτοι 34.390 

στρέμματα (στρ.) περίπου, στην αύξηση του μέγιστου βάθους της σε 4m, και στην επίτευξη του επιθυμητού βαθμού ανανέωσης 

των υδάτων της. Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους υποέργα: 

1) Διαμόρφωση υγροτόπου έκτασης περί τα 3.760 στρ. στην δυτική πλευρά της λίμνης, μέσω της κατασκευής αναχώματος 

μήκους 6.150m περίπου το οποίο θα διαχωρίζει την λίμνη από τον υγρότοπο. Σκοπός του υγροτόπου είναι: α) η εξασφάλι-

ση των κατάλληλων υδροπεριόδων για την αποκατάσταση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων, β) η απομόνωση των ρυπα-

σμένων υποστρωμάτων από τη λίμνη και η προστασία της από μη σημειακή ρύπανση προερχόμενη από το δυτικό τμήμα 

της λεκάνης απορροής, και γ) η δημιουργία πρόσθετων ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας. 

2) Δημιουργία με εκσκαφή τριών πρωτευουσών υδατοσυλλογών εγγύς των εκβολών των χειμάρρων Κολχικού, Μπογδάνα 

και Καβαλαρίου και δύο δευτερευουσών υδατοσυλλογών εγγύς των εκκενωτών του αναχώματος, εντός του υγροτόπου της 

προηγούμενης παραγράφου, για τη στήριξη των τροφικών πλεγμάτων του υγροτόπου και της αναπαραγωγής ορνιθοπανί-

δας. 

3) Δημιουργία βαθέως ενδιαιτήματος με βυθοκόρηση ή συμβατική εκσκαφή στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης, για την απο-

μάκρυνση ποσότητας επιβαρυμένων ιζημάτων και τη δημιουργία βαθέων ενδιαιτημάτων για την απεγκατάσταση και διατή-

ρηση της ιχθυοπανίδας.  

Η εγκατάσταση του εργοταξίου για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της λίμνης έγινε τον Απρίλιο και ανάδοχος του 

έργου είναι η κοινοπραξία ΕΚΜΕ Α.Ε.– ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  

Φωτογραφία αρχείου της λίμνης Κορώνειας. Καλοκαίρι 2011 



Πανελλαδική απογραφή πελεκάνων για πρώτη φορά 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανελλαδική απογραφή πελεκάνων σε 30 υγροτόπους της χώρας. Πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία  της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας (ΕΟΕ), με σκοπό την απογρα-

φή και των δύο ειδών πελεκάνων της χώρας μας, του απειλούμενου με εξαφάνιση Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) και του 

Ροδοπελεκάνου (Pelecanus onocrotalus). Στην απογραφή συμμετείχαν 10 Φορείς Διαχείρισης, 40 άτομα, 2 ΜΚΟ, και εθελοντές 

ορνιθοπαρατηρητές. 

Στόχος της απογραφής ήταν η μέτρηση του αριθμού των πελεκάνων που χρησιμοποιούν τους υγροτόπους της Ελλάδας κατά τη 

διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα απαντάται ο μεγαλύτερος αριθμός 

πελεκάνων στον κόσμο (1200 ζευγάρια), και το 25% των πελεκάνων της χώρας μας. Συνολικά καταγράφηκαν 3564 Αργυροπελε-

κάνοισε 16 υγροτόπους και 684 Ροδοπελεκάνοι σε 9 υγροτόπους. 

Η απογραφή μας αποκάλυψε τον πολύ σημαντικό ρόλο κάποιων υγροτόπων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως τόποι διατροφής και 

κουρνιάσματος από μεγάλο αριθμό πελεκάνων. Οι υγρότοποι αυτοί συμβάλουν καταλυτικά στην  αυξημένη ανάγκη για τροφή  κατά 

την αναπαραγωγική περίοδο.  

Από την πρώτη πανελλαδική απογραφή πελεκάνων αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη για ολοκληρωμένη προστασία και σωστή 

διαχείριση του συνόλου των υγροτόπων της χώρας, αυτών των πολύ παραγωγικών και πλούσιων σε βιοποικιλότητα  οικοσυστη-

μάτων που προσφέρουν αναρίθμητα αγαθά και υπηρεσίες στον άνθρωπο.  

Αργυροπελεκάνοι και Ροδοπελεκάνοι στη λίμνη Βόλβη 
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