
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
Χαρείτε την άγρια ζωή

με όλες σας τις αισθήσεις
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Το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης προσφέρει μία πραγ-
ματικά εκπληκτική δυνατότητα για παρατήρηση πουλιών. 
Βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα και έχει στο κέντρο του 
τη λίμνη Κερκίνη, ένα πραγματικό διαμάντι της χώρας 
το οποίο παραμένει άγνωστο στον υπόλοιπο κόσμο. Η 
λίμνη περιβάλλεται από δύο όμορφα βουνά, το όρος 
Κερκίνη και το Μαυροβούνι.

Η λίμνη Κερκίνη, διαθέτοντας μία καταπληκτική και μο-
ναδικής αξίας βιοποικιλότητα, είναι η καταπληκτικότερη 
και η πιο εύκολα προσβάσιμη περιοχή για παρατήρηση 
της ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα και ίσως σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Αποτελεί το μοναδικό μέρος στην Ευρώπη 
όπου σε μία αποικία φωλιάζουν 12 διαφορετικά είδη 
πουλιών, αλλά και η μοναδική περιοχή στην οποία για 
πρώτη φορά μετά από 150 χρόνια επεκτάθηκαν τα 
όρια της περιοχής αναπαραγωγής του απειλούμενου 
είδους του αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus), λόγω 
των τεχνητών εξεδρών που κατασκεύασε ο Φορέας 
Διαχείρισης.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι το Εθνικό Πάρκο 
Λίμνης Κερκίνης με πάνω από 300 είδη καταγραμμένων 
πουλιών, αποτελεί μια εξαιρετική εμπειρία ζωής για 
παρατήρηση πουλιών κάθε στιγμή του χρόνου.

Αφουγκραστείτε 
τους ήχους της φύσης

Εθνικό Πάρκο 
Λίμνης Κερκίνης
Παράδεισος πουλιών
στη Βόρεια
Ελλάδα
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ρια, φαλαρίδες και νερόκοτες 
φωλιάζουν σε επιπλέουσες 
φωλιές. Το χειμώνα, παρα-
τηρήστε τα μεγάλα κοπάδια 
από πάπιες στη λίμνη για 
σπάνια είδη, καθώς επίσης 
τις όχθες για νεροκελά-
δες, μπεκατσίνια και άλλα 
παρυδάτια πουλιά. Ακόμη τα 
μεγάλα κοπάδια από φλώ-
ρους.
8. Στόμιο του ποταμού 
Κερκινίτη. Καλό σημείο το 
χειμώνα για πάπιες ενώ το 
καλοκαίρι για ερωδιούς και 
λαγγόνες. Περπατήστε κατά 
μήκος του δρόμου προς 
Κορυφούδι και παρατηρήστε 
σακουλοπαπαδίτσες, ασπρο-
κωλίνες και βλαχοτσίχλονα. 
9. Τέλος δυτικού αναχώμα-
τος στα βόρεια. Η πρόσβαση 
γίνεται μέσω του δρόμου Λι-
βαδιάς/Κερκίνης (προς τη Λι-
βαδιά), παράλληλα με το αρ-
δευτικό κανάλι. Καλό σημείο 
παρατήρησης το χειμώνα για 
πάπιες και αργυροτσικνιάδες, 
ενώ το καλοκαίρι για όλα τα 
άλλα είδη ερωδιών και τις 
λαγγόνες. Κρατείστε τα μάτια 
σας ανοικτά για κίρκους και 
παρυδάτια όλες τις εποχές 
του έτους.
10. Λιμανάκι Μανδρακί-
ου. Εξαιρετικό σημείο για 
παρατήρηση κοπαδιών από 

πάπιες, παρυδάτια, πελε-
κάνους και φοινικόπτερα 
το χειμώνα (θα χρειαστείτε 
τηλεσκόπιο όταν η στάθμη 
της λίμνης είναι χαμηλή). 
Κρατείστε τα μάτια σας 
ανοικτά για  στικταετούς και 
άλλα αρπακτικά. Το καλοκαί-

ρι, μπορείτε να δείτε ερω-
διούς, γλαρόνια, λαγγόνες, 
κορμοράνους και πελεκάνους 
που ψαρεύουν. Σκουφο-
βουτηχτάρια, φαλαρίδες και 
νερόκοτες φωλιάζουν σε 
επιπλέουσες φωλιές. Από το 
σημείο αυτό φαίνονται και οι 
εξέδρες αναπαραγωγής των 
αργυροπελεκάνων καθώς 
και η πλωτή εξέδρα για τα 
γλαρόνια.

Αν κάποιος επιθυμεί να 
πραγματοποιήσει το γύρο 
της λίμνης, προτείνεται να 
ξεκινήσει από τη Βυρώνεια και 
να ταξιδέψει προς τα νότια 
έχοντας ως σύμμαχό του  τον 
ήλιο.
1. Έλη μεταξύ της Βυρώνει-
ας και του ποταμού και στις 
δύο πλευρές του δρόμου. 
Εξαιρετική περιοχή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους για 
παρατήρηση ερωδιών, συλβιί-
δων, λαγγόνων και διαφόρων 
ειδών αρπακτικών πουλιών. 
Επίσης, μπορούν να παρατη-
ρηθούν μυγοχάφτες και  που-
λιά με κρυπτική συμπεριφορά 
(πουλιά που έχουν την τάση 
να κρύβονται) όπως μικρο-
πουλάδες και νανομουγκάνες. 
2. Αναχώματα του ποταμού 
ανάντη της γέφυρας Βυρώνει-
ας, καθώς και έλη στη βόρεια 
πλευρά του ποταμού. Αποτε-
λούν ενδιαιτήματα εξαιρετικής 
βιοποικιλότητας. Οι πελεκάνοι 
και οι κορμοράνοι πηγαινοέρ-
χονται για ψάρεμα. Μπορείτε 
επίσης να παρατηρήσετε όλες 
τις εποχές κίρκους, ενώ το 

καλοκαίρι κραυγαετούς, μαυ-
ροπετρίτες, χαραδριούς και  
πετροτουρλίδες και αν είστε 
τυχεροί γελαδάρηδες. Κρατή-
στε τα μάτια σας ανοιχτά για 
χαμοκελάδες, μικρογαλιάν-
δρες και μαυροπελαργούς. 
Τον χειμώνα, τα ενδιαιτήματα 
αυτά  χρησιμοποιούνται από 
στικταετούς.
3. Υγρότοποι μεταξύ του 
ποταμού και του βορειοανα-
τολικού άκρου της λίμνης. 

Η πρόσβαση γίνεται μέσω 
Μεγαλοχωρίου (η λίμνη είναι 
στα αριστερά σας). Η περιο-
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

χή αυτή είναι εξαιρετική καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους και 
ειδικότερα άνοιξη και καλοκαί-
ρι. Μπορείτε να παρατηρήσετε 
παρυδάτια πουλιά, ερωδιούς,  
χαλκόκοτες και γλαρόνια, αλλά 
είναι εξίσου σημαντική για 
αετούς, κίρκους, μαυροπελαρ-
γούς και πελεκάνους.
4. Ανάχωμα στο βορειοανα-
τολικό άκρο της λίμνης. Η 
διαδρομή των λίγων χιλιομέ-
τρων προσφέρει τη δυνατότη-
τα παρακολούθησης διαφόρων 
ειδών πουλιών καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, θυμηθεί-
τε όμως να κοιτάζετε επίσης 
και στα χωράφια πίσω σας.
5. Λιθότοπος, περιοχή γύρω 
από το φράγμα, λιμανάκι και 
κοίτη του ποταμού. Εξαιρετι-
κή περιοχή ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. Αναμ-
φίβολα αποτελεί το καλύτερο 
σημείο για παρακολούθηση 
βαλτόπαπιων, καθώς επίσης 
και διαχειμαζόντων λευκοτσι-
κνιάδων και νυχτοκόρακων. Το 
χειμώνα οι πελεκάνοι πλησιά-
ζουν τους ψαράδες οι οποίοι 
τους ταΐζουν, ενώ το καλοκαίρι 
τα σκουφοβουτηχτάρια φωλιά-
ζουν δίπλα στο λιμάνι.
6. Δρόμος κατά μήκος της 
όχθης της λίμνης από τον 

Λιθότοπο προς το Κορυφούδι. 
Ο επισκέπτης θα πρέπει να 
βρίσκεται σε εγρήγορση. Τα 
βουνά στα δυτικά, αποτελούν 
ενδιαιτήματα φωλεοποίησης 
για γερακαετούς, φιδαετούς, 
κραυγαετούς καθώς επίσης για 
σαΐνια, τσίφτηδες και γερα-
κίνες. Οι κίρκοι είναι συχνοί 
επισκέπτες τον χειμώνα και την 
άνοιξη. Τα μικρότερα δέντρα 
προσφέρουν καταφύγιο σε 
σιλβιίδες (κυρίως σε κοκκινο-
τσιροβάκους). Επίσης, υπάρ-
χουν σιρλοτσίχλονα όλο το 
χρόνο, ωστόσο τα βουνοτσί-
χλονα και οι κλείδωνες ανεβαί-
νουν πιο ψηλά στους λόφους 
καθώς το κρύο υποχωρεί.  
Ακολουθήστε το μονοπάτι το 
οποίο ξεκινά στα αριστερά 
σας 4 χιλιόμετρα έξω από 
το Λιθότοπο, για να ανεβείτε 
ψηλότερα και να μπορέσετε να 
παρατηρήσετε παρδαλοκεφα-
λάδες και γαϊδουροκεφαλάδες. 
Κοιτάξτε στη λίμνη για μεγάλα 
κοπάδια κορμοράνων και πε-
λεκάνων που ψαρεύουν.
7. Έλη στο Κορυφούδι. Ένα 
όμορφο σημείο την άνοιξη και 
το καλοκαίρι όπου μπορείτε 
να συναντήσετε ερωδιούς, 
λαγγόνες, χουλιαρομύτες, 
πελεκάνους. Σκουφοβουτηχτά-


