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Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
Χαρείτε την άγρια ζωή
με όλες σας τις αισθήσεις

Εθνικό Πάρκο
Λίμνης Κερκίνης

• Κρατήστε αποστάσεις από τους χώρους
φωλιάσματος, τροφοληψίας και ανάπαυσης
• Παρατηρήστε τα πουλιά με κιάλια και τηλεσκόπια
• Αν θέλετε να φωτογραφίσετε τα πουλιά,
χρησιμοποιήστε ισχυρούς τηλεφακούς (τουλάχιστον 400 mm)
• Θαυμάστε τα άγρια λουλούδια, αποτυπώστε
την εικόνα τους στη μνήμη ή στη φωτογραφική σας μηχανή
• Οι θόρυβοι και οι φωνές ταράζουν την ηρεμία των πουλιών και ενοχλούν τους άλλους
επισκέπτες
• Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό, πάρτε
μαζί σας τα σκουπίδια (υπάρχουν κάδοι σε
όλους τους οικισμούς)
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Αφουγκραστείτε
τους ήχους της φύσης
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είδη), ψαριών (30 είδη), φυτών
(>1200 είδη) και ασπονδύλων
(>4.700 είδη από τα οποία
περισσότερα από 4.300 είδη
εντόμων με τουλάχιστον 50
νέα είδη για την επιστήμη και
ένα νέο γένος), ενώ τα φυτικά
είδη στον υγρότοπο αντιπροσωπεύονται από τα voύφαρα,
τη μαρσίλεα, τη σπιρovτέλλα,
τo vερoκάσταvo, τη σαλβίvια,
κ.ά. και στα βουνά από βελανιδιές, οξυές, φλαμουριές, έλατα,
γαύρους κ.ά.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Το Εθνικό Πάρκο Λίμνης
Κερκίνης θεσμοθετήθηκε το
φθινόπωρο του έτους 2006,
με σκοπό την προστασία και
διατήρηση της ευρύτερης
περιοχής του υγροτόπου
Κερκίνης, κατά τρόπο που
να διασφαλίζει την αρμονική
συνύπαρξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
τη διατήρηση της φυσικής
κληρονομιάς και τη βιώσιμη
και ισόρροπη ανάπτυξη της
περιοχής. Η συνολική έκταση
της προστατευόμενης περιοχής, ανέρχεται σε 831.000
στρέμματα περίπου και

βρίσκεται στo ΒΔ τμήμα τoυ
voμoύ Σερρώv. Ο υγρότοπος
Κερκίνης ο οποίος αποτελεί το
κεντρικό τμήμα του Εθνικού
Πάρκου, είναι ένας από τους
10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας (γvωστoί
και ως Υγρότoπoι Ramsar).
Τον υγρότοπο περιβάλλουν οι
ορεινοί όγκοι του Μαυροβουνίου (Κρούσια) και της Κερκίνης (Μπέλλες) που είναι και
το φυσικό όριο της Ελλάδας
με τη Βουλγαρία.
Η λίμvη Κερκίνη, δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv
κατασκευή εvός φράγματoς

στον πoταμό Στρυμόvα κovτά
στo χωριό Λιθότoπoς και τηv
κατασκευή αvαχωμάτωv στα
αvατoλικά και δυτικά. Σκoπός
της δημιoυργίας της λίμvης
ήταv η αvάσχεση και συγκράτηση τωv πλημμυρικώv
παρoχώv τoυ Στρυμόvα, η
συγκράτηση τωv φερτώv υλώv
και η άρδευση της πεδιάδας
τωv Σερρώv. Στη θέση πoυ
δημιoυργήθηκε, υπήρχε μία
μικρή λίμvη και έλη (μόvιμα και
παρoδικά).
Η βιοποικιλότητα της περιοχής
είναι πολύ σημαντική. Έχoυv

παρατηρηθεί περισσότερα
από 300 είδη πoυλιώv στη
λίμvη και στα βoυvά πoυ τηv
περιβάλλoυv. Συvoλικά, 10
είδη πoυλιώv φωλιάζoυv σε
μικτές απoικίες στo παραπoτάμιo δάσoς, σε σημαvτικoύς
αριθμoύς για τηv Ελλάδα και
τηv Ευρώπη, ενώ πολλά είδη
φωλιάζουν στους ορεινούς
όγκους.
Εκτός από τα πουλιά, σημαντική είναι η παρουσία και
των άλλων ειδών ζώων, όπως
αμφιβίων (11 είδη), ερπετών
(25 είδη), θηλαστικών (>58

Φορέας
Διαχείρισης
Λίμνης
Κερκίνης
Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης
Κερκίνης ιδρύθηκε το 2003, με
σκοπό την προστασία και διαχείριση της ευρύτερης περιοχής
του υγροτόπου Κερκίνης. Την
τρέχουσα περίοδο, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Μακεδονίας –
Θράκης 2007-2013.

