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Κεφάλαιο 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

α/α      Κωδικός
           φωτογραφίας           Θέμα                Φωτογράφος

1 ΕΠΑΜΑΘ_1 Ο ποταμός Νέστος κοντά στον οικισμό του Παράδεισου Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

2 ΕΠΑΜΑΘ_2 Άποψη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

3 ΕΠΑΜΑΘ_3 Άποψη του ποταμού Νέστου και του

   παραποτάμιου δάσους     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

4 ΕΠΑΜΑΘ_4 Άποψη του ποταμού Νέστου και του

   παραποτάμιου δάσους     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

5 ΕΠΑΜΑΘ_5 Άποψη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

6 ΕΠΑΜΑΘ_6 Άποψη του ποταμού Νέστου και 

   κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις    Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

7 ΕΠΑΜΑΘ_7 Άποψη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

8 ΕΠΑΜΑΘ_8 Γεωργικές καλλιέργειες στον ποταμό Νέστο   Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

9 ΕΠΑΜΑΘ_9 Ο ποταμός Νέστος κοντά στις εκβολές   Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

10 ΕΠΑΜΑΘ_10 Ο ποταμός Νέστος κοντά στις εκβολές   Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

11 ΕΠΑΜΑΘ_11 Η εκβολή του ποταμού Νέστου στο Θρακικό πέλαγος Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

12 ΕΠΑΜΑΘ_12 Η εκβολή του ποταμού Νέστου στο Θρακικό πέλαγος Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

13 ΕΠΑΜΑΘ_13 Λιμνοθάλασσα Μοναστηρακίου στο δυτικό

   τμήμα του Δέλτα Νέστου     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

14 ΕΠΑΜΑΘ_14 Λιμνοθάλασσα στο δυτικό τμήμα του Δέλτα Νέστου  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

15 ΕΠΑΜΑΘ_15 Υγροτοπικές εκτάσεις κοντά στα Άβδηρα   Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

16 ΕΠΑΜΑΘ_16 Υγροτοπικές εκτάσεις στο ανατολικό τμήμα

   του Δέλτα Νέστου     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

17 ΕΠΑΜΑΘ_17 Η εκβολή του ποταμού Νέστου     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

18 ΕΠΑΜΑΘ_18 Παραλία Ερασμίου στο ανατολικό τμήμα

   του Δέλτα Νέστου     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

19 ΕΠΑΜΑΘ_19 Λιμνοθάλασσα Ερασμίου στο ανατολικό

   τμήμα του Δέλτα Νέστου     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

20 ΕΠΑΜΑΘ_20 Εκτεταμένοι καλαμώνες στο έλος Μαγγάνων

   στο ανατολικό τμήμα του Δέλτα Νέστου   Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

21 ΕΠΑΜΑΘ_21 Λιμνοθάλασσες Λαφρούδα και Λάφρη

   κοντά στη Λίμνη Βιστωνίδα    Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

22 ΕΠΑΜΑΘ_22 Λιμνοθάλασσα Λαφρούδα κοντά στη Λίμνη Βιστωνίδα Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

23 ΕΠΑΜΑΘ_23 Λιμνοθάλασσα Λάφρη κοντά στη Λίμνη Βιστωνίδα  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης
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α/α      Κωδικός
           φωτογραφίας           Θέμα                Φωτογράφος

24 ΕΠΑΜΑΘ_24 Λιμνοθάλασσα Λάφρη κοντά στη Λίμνη Βιστωνίδα  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

25 ΕΠΑΜΑΘ_25 Ιχθυοτροφείο Θράκης κοντά στη Λίμνη Βιστωνίδα  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

26 ΕΠΑΜΑΘ_26 Έλος στα νότια της Λίμνης Βιστωνίδας   Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

27 ΕΠΑΜΑΘ_27 Τα εκκλησάκια του Αγ. Νικολάου και του

   Αγ. Γεωργίου στη Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

28 ΕΠΑΜΑΘ_28 Εκβολή του ποταμού Κομψάτου στη Λίμνη Βιστωνίδα Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

29 ΕΠΑΜΑΘ_29 Παραποτάμιο δάσος του ποταμού Κομψάτου στη

   Λίμνη Βιστωνίδα      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

30 ΕΠΑΜΑΘ_30 Εκβολή ποταμού Κόσυνθου στη Λίμνη Βιστωνίδα  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

31 ΕΠΑΜΑΘ_31 Λιμνοθάλασσες Έλος και Πτελέα κοντά

   στη Λίμνη Ισμαρίδα     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

32 ΕΠΑΜΑΘ_32 Λιμνοθάλασσα Λίμνη στα νότια της Λίμνης Ισμαρίδας Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

33 ΕΠΑΜΑΘ_33 Λιμνοθάλασσα Πτελέα     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

34 ΕΠΑΜΑΘ_34 Ποταμός Φιλιούρης     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

35 ΕΠΑΜΑΘ_35 Λίμνη Ισμαρίδα      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

36 ΕΠΑΜΑΘ_36 Λίμνη Ισμαρίδα      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

37 ΕΠΑΜΑΘ_37 Λίμνη Ισμαρίδα      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

38 ΕΠΑΜΑΘ_38 Εκτεταμένοι καλαμώνες στη Λίμνη Ισμαρίδα  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

39 ΕΠΑΜΑΘ_39 Άποψη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

40 ΕΠΑΜΑΘ_40 Άποψη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

41 ΕΠΑΜΑΘ_41 Άποψη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

42 ΕΠΑΜΑΘ_42 Βουβόκυκνος      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

43 ΕΠΑΜΑΘ_43 Ροδοπελεκάνος      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

44 ΕΠΑΜΑΘ_44 Πορφυροτσικνιάς     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

45 ΕΠΑΜΑΘ_45 Ποταμοσφυριχτής     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

46 ΕΠΑΜΑΘ_46 Φαλαρίδες      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

47 ΕΠΑΜΑΘ_47 Κοκκινοσκέλης      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

48 ΕΠΑΜΑΘ_48 Κορμοράνος      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

49 ΕΠΑΜΑΘ_49 Βουβόκυκνοι      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

50 ΕΠΑΜΑΘ_50 Φοινικόπτερα      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

51 ΕΠΑΜΑΘ_51 Φοινικόπτερα      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης 

52 ΕΠΑΜΑΘ_52 Φοινικόπτερα      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης
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Κεφάλαιο 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (συνέχεια)

α/α      Κωδικός
           φωτογραφίας           Θέμα                Φωτογράφος

53 ΕΠΑΜΑΘ_53 Σταχτοτσικνιάς στην αποικία ερωδιών στο Πόρτο Λάγος Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

54 ΕΠΑΜΑΘ_54 Λευκοτσικνιάδες στην αποικία των ερωδιών  Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

55 ΕΠΑΜΑΘ_55 Λευκοτσικνιάς      Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

56 ΕΠΑΜΑΘ_56 Βουβάλια στον ποταμό Κομψάτο    Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

57 ΕΠΑΜΑΘ_57 Ηλεκτραλιεία στον ποταμό Κόσυνθο   Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

58 ΕΠΑΜΑΘ_58 Ψάρεμα αθερίνας στη Λίμνη Βιστωνίδα   Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

59 ΕΠΑΜΑΘ_59 Παρατήρηση πουλιών     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

60 ΕΠΑΜΑΘ_60 Παρατήρηση πουλιών     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

61 ΕΠΑΜΑΘ_61 Διάσωση αργυροπελεκάνου    Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

62 ΕΠΑΜΑΘ_62 Αμμοληψίες στον ποταμό Νέστο    Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

63 ΕΠΑΜΑΘ_63 Αμμοληψίες στον ποταμό Νέστο    Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

64 ΕΠΑΜΑΘ_64 Καύση απορριμμάτων στις Λιμνοθάλασσες της Ροδόπης Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

65 ΕΠΑΜΑΘ_65 Αλυκές Νέας Κεσάνης     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

66 ΕΠΑΜΑΘ_66 Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος    Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

67 ΕΠΑΜΑΘ_67 Λιμνοθάλασσα Λάγος     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

68 ΕΠΑΜΑΘ_68 Λιμνοθάλασσα Αρωγή     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

69 ΕΠΑΜΑΘ_69 Λιμνοθάλασσα Ξηρολίμνη     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης

70 ΕΠΑΜΑΘ_70 Εκβολή ποταμού Τραύου     Φωτ. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης
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Κεφάλαιο 2

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

       Όνομα Οργάνωσης/Οργανισμού   Ηλεκτρονική διεύθυνση

 Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα  www.cbd.int 

 Σύμβαση Ραμσάρ     www.ramsar.org

 Πρόγραμμα Περιβάλλον των

 Ηνωμένων Εθνών - UNEP   www.unep.org

 Διεθνής Ένωση για την

 Προστασία της Φύσης - IUCN   www.iucn.org

 Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση 

 WWF International    www.panda.org

 Wetlands International    www.wetlands.org

 Birdlife International    www.birdlife.org

 Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη

 για τη Βιοποικιλότητα    http://biodiversity-chm.eea.europa.eu

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γεν. Διεύθυνση

 Περιβάλλον / Ιστοσελίδα για τη Φύση

 και τη Βιοποικιλότητα    http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

 Δίκτυο υπευθύνων προστατευόμενων

 περιοχών EUROSITE    www.eurosite.org

 Δίκτυο προστατευόμενων

 περιοχών EUROPARC    www.europarc.org

 Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Διατήρηση

 της Φύσης - ECNC    www.ecnc.org

 Πρωτοβουλία για τους Μεσογειακούς

 Υγροτόπους - MEDWET    www.medwet.org

 Βιολογικός Σταθμός Tour du Valat   www.tour-du-valat.com

 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων  www.ekby.gr

 Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας   www.inale.gr

 Ελληνική Διαδικτυακή Πύλη

 για τη Βιοποικιλότητα    www.biodiv-chm.gr

 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

 και Κλιματικής Αλλαγής    www.ypeka.gr

 Δικτυακή Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας

 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης   www.remthtourism.gr

 Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου –

 Βιστωνίδας – Ισμαρίδας    www.epamath.gr
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Κ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (συνέχεια)

  
  Όνομα Οργάνωσης/Οργανισμού    Ηλεκτρονική διεύθυνση

 Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου

 – Αώου και Πίνδου     www.pindosnationalpark.gr

 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου  www.olympusfd.gr

 Φορέας Διαχείρισης Περιοχής

 Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουλίου

 – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου    www.fdkarlas.gr

 Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού  www.amvrakikos.eu

 Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών

 ποταμών Αχέροντα και Καλαμά    www.kalamas-acherontas.gr

 Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου  www.fdlmes.gr

 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  www.parnitha.eu

 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου

 Σχινιά Μαραθώνα     www.itia.ntua.gr

 Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού   www.fdchelmos.gr

 Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου    www.evros-delta.gr

 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου

 Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου   www.dadia-np.gr

 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου

 Πάρκου Αλοννήσου – Β. Σποράδων   www.alonissos-park.gr

 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου

 Πάρκου Ζακύνθου     www.nmp-zak.org

 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα

 – Υγροτόπου Μουστού     www.fdparnonas.gr

 Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης   www.kerkini.gr

 Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης  www.foreaskv.gr

 Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία

 – Αλιάκμονα και Αλυκής Κίτρους    www.axiosdelta.gr

 Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων  www.lakepamvotis.gr

 Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης   www.fdor.gr

 Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας   www.fdkarpathos.gr

 Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών

 Σαμαριάς και Λευκών Ορέων    www.samaria.gr

 Εταιρία Προστασίας Πρεσπών    www.spp.gr

 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ      www.arcturos.gr

 ΑΡΧΕΛΩΝ      www.archelon.gr
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 Όνομα Οργάνωσης/Οργανισμού    Ηλεκτρονική διεύθυνση

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την προστασία του

 περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς  www.ellinikietairia.gr

 Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης   www.eepf.gr

 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία    www.ornithologiki.gr

 ΚΑΛΛΙΣΤΩ      www.callisto.gr

 GREENPEACE      www.greenpeace.gr

 MEDASSET      www.medasset.gr

 Μom       www.mom.gr

 Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς  www.wwf.gr

 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας  www.kpe-vistonidas.gr

 Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS     www.medsos.gr
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Κεφάλαιο 3

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
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 Παραρτήματα

Ι     Επιλεγμένο εικονογραφικό υλικό

ΙΙ     Χάρτης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

III     Παρουσιάσεις σε power point:

  α. Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

        β. Το Δέλτα Νέστου

        γ. Οι Λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα και οι παρακείμενες λιμνοθάλασσες
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α. Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Η ταυτότητά του 

 Είναι ένα από τα μεγαλύτερα υγροτοπικά πάρκα της Ελλάδας. 

 Καταλαμβάνει 930.000 στρέμματα. 

 Αποτελεί ένα ευρύ σύμπλεγμα παράκτιων υγροτόπων. 

 Περιλαμβάνει στα όριά του δυο Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (Δέλτα 
Νέστου & Λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα).

 Θεσπίστηκε το 1996.

 Προστατεύεται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.



Το καθεστώς προστασίας του

Το Εθνικό Πάρκο περιλαμβάνεται:

 Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας

 Σύμβαση της Βαρκελώνης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές

 Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία της άγριας ζωής και των βιοτόπων

 Σύμβαση της Βόννης για την προστασία των αποδημητικών ειδών πανίδας

 Οδηγία 79/409/EOK για την προστασία της ορνιθοπανίδας

 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του Δικτύου NATURA 2000



Αρχίζει από τη Νέα Καρβάλη, στο βορειοδυτικό άκρο του Δέλτα Νέστου, 
κορυφώνεται στη Λίμνη Βιστωνίδα και στη Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος και 
καταλήγει στη Λίμνη Ισμαρίδα και στον ποταμό Λίσσο (ή Φιλιούρη).

Τα όρια του  



Η δομή του  

Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνει στους 
κόλπους του δυο από τους σπουδαιότερους υγροτόπους της Ελλάδας, 
οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ως Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας
σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ: 

 Το Δέλτα Νέστου με τις παρακείμενες λιμνοθάλασσες

 Τις Λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα με τις γειτονικές λιμνοθάλασσες 





Το Δέλτα Νέστου 
Έχει κορυφή τη γέφυρα των Τοξοτών, βάση την παράκτια ζώνη απέναντι από 
τη Θάσο (από τη Νέα Καρβάλη έως τα Άβδηρα) και έκταση 550.000 στρέμματα. 

Πρόκειται για την περιοχή όπου ο ποταμός, με τις πλημμύρες του, μετέφερε και 
απόθεσε φερτές ύλες, επεκτείνοντας τη στεριά προς τη θάλασσα.

Στον υγροτοπικό του σύμπλεγμα περιλαμβάνονται οι επτά μικρές λίμνες 
βορειοανατολικά της Χρυσούπολης και οκτώ λιμνοθάλασσες που σχηματίζονται 
εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού. 

Το Δέλτα Νέστου εντάσσεται στο ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 και είναι 
ένας από τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας της Σύμβασης Ραμσάρ.



Οι λίμνες και οι λιμνοθάλασσες του Νέστου 

Στο Δέλτα Νέστου περιλαμβάνονται:

7 μικρές λίμνες που βρίσκονται βορειοανατολικά της Χρυσούπολης. 

8 λιμνοθάλασσες, οι περισσότερες δυτικά της κοίτης του Νέστου 
(Βάσσοβας, Ερατεινού, Αγιάσματος, Κοκκάλας ή Πηγών, Χαϊδευτού, 
Κεραμωτής, Μοναστηρακίου, Εράσμιου). 





Έχει έκταση 42.400 στρέμματα και βάθος από 2 έως 3,5 μέτρα. 

Χωρίζεται από τη θάλασσα με μια στενή λωρίδα γης, επικοινωνεί με τη 
Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος μέσω τριών στομίων, ενώ ένας τεχνητός δίαυλος τη 
φέρνει και σε απευθείας επικοινωνία με τη θάλασσα.

Το βόρειο τμήμα της έχει γλυκό νερό, καθώς δέχεται τα νερά των ποταμών 
Κόσυνθου, Κομψάτου και Τραύου (ή Ασπροπόταμου). Το νότιο τμήμα της είναι 
υφάλμυρο, με μεταβαλλόμενη αλατότητα, λόγω της επικοινωνίας της με τη 
Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος.

Οφείλει το όνομά της σε ένα από τα θρακικά φύλα της αρχαιότητας, τους Βίστωνες. 
Τα άλογα του βασιλιά τους, του Διομήδη προκάλεσαν τον Ηρακλή να 
πραγματοποιήσει τον 8ο άθλο του. 

Η Λίμνη Βιστωνίδα...



Δυτικά και νότια της Βιστωνίδας σχηματίζονται 
λιμνοθάλασσες ανοιχτές προς τον Βιστωνικό όρμο.

 Λάφρη 

 Λαφρούδα 

 Λαγός 

 Πόρτο Λάγος

...και οι λιμνοθάλασσές της



Είναι η μοναδική πλέον λίμνη γλυκού νερού στη Θράκη. 

Μικρή και ρηχή, έχει έκταση 3.200 στρέμματα και βάθος που δεν ξεπερνά το 1,5 
μέτρο.

Συνδέεται με τον όρμο Ανοιχτό στο Θρακικό πέλαγος, μέσω ενός διαύλου μήκους 
5,2 χιλιομέτρων που ανοίγεται στα νότια.

Στα βόρεια εκβάλλει ο ποταμός Βοσβόζης που σχηματίζει ένα μικρό δέλτα, ενώ 
στα ανατολικά της διαρρέει ο ποταμός Λίσσος (Φιλιούρης). 

Είναι γνωστή και ως Λίμνη Μητρικού από την τουρκική λέξη Ανάκιοϊ=Αnne-köy 
που σημαίνει Μάνα του χωριού = ζωοδότης του χωριού. ΟΙ κάτοικοι συνεχίζουν να 
την αποκαλούν έως σήμερα Μάνα, αναγνωρίζοντας την αξία της. 

Η Λίμνη Ισμαρίδα...



 Ξηρολίμνη (Φανάρι)

 Αρωγή (Καρατζά)

 Αλυκή (Μέση)

 Πτελέα

 Έλος 

 Λίμνη 

Εκτείνονται δυτικά και νότια της Ισμαρίδας, 
καταλαμβάνουν 14.000 στρέμματα
και βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη.

...και οι Λιμνοθάλασσες της Ροδόπης



Η αξία του Εθνικού Πάρκου για τα φυτά και τα ζώα 

8 τύποι οικοτόπων

40 είδη θηλαστικών  

326 είδη πουλιών 

74 είδη ψαριών

28 είδη ερπετών

9 είδη αμφίβιων



Σκλήθρο Μαύρη λεύκη

Λευκή ιτιάΚουφοξυλιάΚαλάμι
Ψαθί

Νούφαρο Φακή νερού-Νεροκάστανο 
Ίριδα

Ποσειδωνία
Κρίνος της θάλασσαςΑρμυρήθρα Αρμυρίκι

Δρυς

Ποσειδωνία 

Ίριδα Νούφαρο



Κολχικός φασιανός

Αγκαθοκαλημάνα

Ερωδιοί

Αργυροτσικνιάς

Σπιτόφιδο

Φοινικόπτερο

Καλαμοκανάς

Αργυροπελεκάνος

Στικτή

νεροχελώναΜεσογειακή χελώνα Πράσινος φρύνος

Θαλασσαετός

Χουλιαρομύτα Νανόχηνα

Μουρμουρίτσα

Βίδρα

Αλεπού

Τσακάλι Σκαντζόχοιρος

Χέλι

Θρακική μπριάνα

Γελάρτσα

Κρυπτοτσικνιάς

Σκουφοβουτηχτάρι

Λαγόγυρος



Γύρω από τον ποταμό Νέστο κατοίκησαν φυλές της Θράκης, αναπτύχθηκαν 
εμπορικοί σταθμοί όπως η Χρυσούπολη και πόλεις όπως η αρχαία Τόπειρος. 
Ο Νέστος έδωσε εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, νερό για άρδευση, ξυλεία, 
πλούσια αλιεύματα, τροφή σε αγροτικά ζώα. Το δέλτα αναδείχθηκε σε μία από τις 
έντονα καλλιεργούμενες περιοχές της Ελλάδας. Οι λιμνοθάλασσες και η παράκτια 
ζώνη αποτελούν σήμερα από τα πιο παραγωγικά ιχθυοτροφεία και μυδοτροφεία.

Οι Λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα υπαγόρευσαν σπουδαίες πόλεις όπως τα 
αρχαία Άβδηρα, πλούσιους ψαρότοπους όπως το Πόρτο Λάγος, εμπορικούς 
σταθμούς όπως η αρχαία Δίκαια και η αρχαία Στρύμη, λιμάνια στον μυχό της 
Βιστωνίδας όπως η ρωμαϊκή Αναστασιούπολη, αγροτικές εκτάσεις που σήμερα 
σφραγίζουν το τοπίο. Η γεωργία αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των κατοίκων 
της περιοχής, ενώ αναπτυγμένη είναι και η αλιεία. 

Η αξία για τον άνθρωπο



Στο Δέλτα Νέστου, η ευθυγράμμιση της κοίτης του ποταμού και η υπεράντληση 
υπόγειου νερού προκάλεσαν προβλήματα ξηρασίας, κατέστησαν τα εδάφη αλατούχα 
και ακατάλληλα για πολλές καλλιέργειες. Τα φράγματα επέφεραν αλλαγές στη ροή 
των υδάτων και επηρέασαν την ιχθυοπανίδα. Η πολύ χαμηλή απόθεση φερτών υλών 
προκαλεί διάβρωση των ακτών από τα κύματα. Απόβλητα, λιπάσματα και γεωργικά 
φάρμακα, ρυπαίνουν τον ποταμό.

Στη Βιστωνίδα, οι λαθροϋλοτομίες, η υπερβόσκηση και οι εκχερσώσεις, 
υποβάθμισαν τα παρόχθια δάση της. Η αποξήρανση ελών για καλλιέργειες 
συρρίκνωσαν τις υγροτοπικές εκτάσεις της. Οι προσχώσεις μείωσαν το βάθος της.  Η 
μειωμένη εισροή γλυκού νερού αυξάνει εποχικά την αλατότητά της. 

Στην Ισμαρίδα, η πτώση της στάθμης της λόγω υπεράντλησης των υπόγειων 
υδάτων, η επέκταση των καλαμώνων, η ρύπανση και η εισροή θαλασσινού νερού 
επιφέρουν σημαντικά προβλήματα.

Τα προβλήματα και οι απειλές 



Η ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου του Εθνικού Πάρκου αποτυπώθηκε: 

 στην εθνική νομοθεσία, σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, 

 σε μελέτες και έργα προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος, 

 σε υποδομές όπως τα Κέντρα Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου στην 
Κεραμωτή και Λιμνών Βιστωνίδας - Ισμαρίδας στο Πόρτο Λάγος και το 
Περιβαλλοντικό Πάρκο στο Εράσμιο, 

 σε ενέργειες όπως η ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου -
Βιστωνίδας - Ισμαρίδας.

Προστασία και διαχείριση



Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας συστάθηκε το
2003, με σκοπό:

 τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού πλούτου της περιοχής, 

 την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, 

 την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ανάγκη  
προστασίας των φυσικών πόρων, 

 την προώθηση του αειφόρου τουρισμού, 

 την προσπάθεια η συνετή χρήση και αειφορική διαχείριση του 
υγροτοπικού πλούτου του Εθνικού Πάρκου να γίνει τρόπος ζωής.



Το Εθνικό Πάρκο καλεί όλους σε οργανωμένες δράσεις εθελοντικής εργασίας: 

 προγράμματα παρακολούθησης πουλιών, 

 καθαρισμούς και αποκαταστάσεις προστατευόμενων περιοχών, 
μονοπατιών και υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, 

 καταγραφή προβλημάτων, πιέσεων και απειλών,  

 δράσεις προβολής της περιοχής και του πλούτου της.

Ο εθελοντισμός αποδεικνύει έμπρακτα ότι ακόμη και η ελάχιστη συμβολή 
του καθένα αρκεί για να κάνει τη διαφορά. 

Το δίκτυο των εθελοντών



 

 

 

β. Το Δέλτα Νέστου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Η ταυτότητά του 

Με κορυφή τη γέφυρα των Τοξοτών και βάση την παράκτια ζώνη απέναντι 
από τη Θάσο, το Δέλτα Νέστου εκτείνεται από τη Νέα Καρβάλη έως τα 
Άβδηρα και καταλαμβάνει συνολικά 550.000 στρέμματα.

Είναι η περιοχή όπου ο ποταμός, με τις πλημμύρες του, μετέφερε και 
απόθεσε φερτές ύλες επεκτείνοντας τη στεριά προς τη θάλασσα και 
διαμορφώνοντας μια εκτεταμένη πεδινή έκταση. 

Αποτελεί μέρος του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
εντάσσεται στο ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 και είναι ένας από τους 
δέκα ελληνικούς Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (Σύμβαση Ραμσάρ).



Στο Δέλτα Νέστου περιλαμβάνονται:

7 μικρές λίμνες που βρίσκονται βορειοανατολικά της Χρυσούπολης. 

8 λιμνοθάλασσες, οι περισσότερες δυτικά της κοίτης του Νέστου 
(Βάσσοβας, Ερατεινού, Αγιάσματος, Κοκκάλας ή Πηγών, Χαϊδευτού, 
Κεραμωτής, Μοναστηρακίου, Εράσμιου). Οι λιμνοθάλασσες του Νέστου 
συγκαταλέγονται στα παραγωγικότερα φυσικά ιχθυοτροφεία.

Οι λίμνες και οι λιμνοθάλασσές του 



Ο σχηματισμός του
είναι αποτέλεσμα της δράσης του ποταμού και του κυματισμού της θάλασσας. 

Το δυτικό τμήμα διαμορφώθηκε από τη δράση των διαφόρων κοιτών του Νέστου. 

Οι λιμνοθάλασσες οφείλονται στις φυσικές λουρονησίδες που δημιουργήθηκαν 
από τις συνεχείς αποθέσεις φερτών υλικών. 

Το ανατολικό τμήμα αποτελείται κυρίως από φερτά υλικά. Στην πραγματικότητα, 
όλη η έκταση από τη Νέα Καρβάλη έως τη Λίμνη Βιστωνίδα αποτελεί ένα ενιαίο 
σύστημα που δημιουργήθηκε από τη συνδυασμένη δράση πολλών ποταμών 
(Νέστος, Κόσυνθος, Κομψάτος κ.ά.) και ακόμη περισσότερων ρεμάτων που 
ξεκινούν από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης και εκβάλλουν στο Θρακικό πέλαγος.



Η σημερινή μορφή
είναι αποτέλεσμα κυρίως των ανθρώπινων παρεμβάσεων: 

 Η κοίτη του ποταμού ευθυγραμμίστηκε για την αποφυγή πλημμύρων. 

 Τα φράγματα του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης που 
κατασκευάστηκαν για την παραγωγή ενέργειας, αλλά και των Τοξοτών που 
έγινε για αρδευτικούς σκοπούς, υπόταξαν τη ροή των υδάτων του ποταμού. 

 Το μεγάλο παραποτάμιο δάσος του Νέστου εκχερσώθηκε στο μεγαλύτερο 
μέρος του και τα εδάφη του αποδόθηκαν σε καλλιέργειες. 

 Με το πέρασμα του χρόνου, το δέλτα αναδείχθηκε σε μια                    από 
τις πιο έντονα καλλιεργούμενες περιοχής της χώρας.



Η οικολογική σπουδαιότητα

 Το παραποτάμιο δάσος, 
 οι λίμνες της Χρυσούπολης, 
 οι λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής, 
 οι καλαμώνες, 
 οι θίνες κατά μήκος των ακτών, 
 οι εκτάσεις με την αλοφυτική βλάστηση, 
 οι θαμνώνες με τα αρμυρίκια στις εκβολές, στα έλη και στα κανάλια, 
 οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις,

δημιουργούν ενδιαιτήματα για μια πολύ μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων.



 Φυτά, όπως η γαλατσίδα και ο 
κρίνος της θάλασσας, αναπτύσσονται 
στο αμμώδες έδαφος της παράκτιας 
ζώνης και οργανώνουν τη θινική 
βλάστηση στην περιοχή.

 Φυτά που χρειάζονται αλατούχα 
εδάφη, όπως η αρμυρήθρα, καλύπτουν 
μεγάλη έκταση στις λιμνοθάλασσες της 
Κεραμωτής και αντιπροσωπεύουν την 
αλοφυτική βλάστηση. 

 Υδρόβια φυτά που πλέουν στην 
επιφάνεια του νερού, όπως το νούφαρο 
και η φακή του νερού, συνθέτουν την 
υδροφυτική βλάστηση.

Νούφαρο 

Φακή νερού

Κρίνος της θάλασσας Αρμυρήθρα

Φακή του νερού 

Οι κοινωνίες των φυτών 



 Καλαμώνες, με καλάμια και ψαθιά, 
αναπτύσσονται στις εκβολές του Νέστου, στις 
όχθες των λιμνών, στα φυσικά και τεχνητά 
κανάλια της περιοχής, αντιπροσωπευτικά της 
ελοφυτικής βλάστησης.

 Εκτάσεις με βούρλα που απαντούν στις 
χερσαίες εκτάσεις κοντά στα ιχθυοτροφεία 
Βάσσοβα και Κουμπουρνού σχηματίζουν τα 
υγρά λιβάδια. 

 Θαμνώνες με αρμυρίκια αναπτύσσονται σε 
μικρές συστάδες σε ολόκληρη την περιοχή. 

 Υγροτοπικά δάση αναπτύσσονται στις όχθες 
του ποταμού, όπως το περίφημο παραποτάμιο 
δάσος του Νέστου.

Καλάμι Ψαθί

Παραποτάμιο δάσος Νέστου

Αρμυρίκι

Βούρλο



Το παραποτάμιο δάσος του Νέστου  
Γνωστό άλλοτε ως Μέγα Δάσος (Κοτζά Ορμάν), αποτελούσε ένα από τα 
μεγαλύτερα υδροχαρή δάση της Μεσογείου. 

Η έκτασή του, έως τις αρχές του 20ου αιώνα, άγγιζε τα 120.000 στέμματα και 
καταλάμβανε σχεδόν το 1/4 της συνολικής έκτασης του δέλτα.

Οι διαδοχικές εκχερσώσεις από τη δεκαετία του 1920, η ευθυγράμμιση της κοίτης 
του ποταμού στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η εντατική λευκοκαλλιέργεια, 
ανακόπτουν τη λειτουργία του δελταϊκού συστήματος και επιφέρουν τη δραματική 
συρρίκνωση του μεγαλοπρεπούς δάσους.

Σήμερα, παρά τη συρρίκνωσή του, εξακολουθεί να είναι το μοναδικό σε έκταση 
φυσικό παραποτάμιο δάσος της Ελλάδας.



Τα φυτά της ΙσμαρίδαςΟι κοινωνίες των ζώων

Στο δέλτα έχουν έως σήμερα καταγραφεί

20 είδη θηλαστικών

11 είδη αμφίβιων

22 είδη ερπετών

30 είδη ψαριών του γλυκού νερού 

277 είδη πουλιών



Τα θηλαστικά

Τσακάλι Συγκεντρώνει στην περιοχή τον μεγαλύτερο 
πληθυσμό της Ελλάδας.

Βίδρα Είναι το πιο σπάνιο 
θηλαστικό της Ευρώπης.

Λαγόγυρος Σκαντζόχοιρος Ασβός



Τα πουλιά 

Θαλασσαετός Στο παραποτάμιο 
δάσος φωλιάζει ένα από τα μόλις έξι 
ζευγάρια θαλασσαετών της Ελλάδας.

Κολχικός φασιανός Το παραποτάμιο 
δάσος είναι μία από τις δυο περιοχές της 
Ευρώπης που συγκεντρώνουν τον 
πληθυσμό του.

Αγκαθοκαλημάνα Η περιοχή είναι η 
μοναδική που τη φιλοξενεί στην Ευρώπη.

ΧουλιαρομύταΚρυπτοτσικνιάς



Τα ψάρια

Μουρμουρίτσα Αφήνει τα αβγά της μέσα 
στα μύδια του γλυκού νερού.

Θρακική Μπριάνα 

Χέλι Για να αναπαραχθεί, κατεβαίνει μέσω 
των ποταμών στη θάλασσα για να καταλήξει 

κοντά στην Καραϊβική 

Θρακική μπριάνα Ζει μόνο στα νερά της Μακεδονίας 
και της Θράκης. 



Αμφίβια & ερπετά 

Στικτή νεροχελώνα Μαζί με τη γραμμωτή 
νεροχελώνα, είναι οι δυο υδρόβιες χελώνες 
του Εθνικού Πάρκου και της Ελλάδας.

Μεσογειακή χελώνα Μαζί με τη 
γραικοχελώνα, είναι οι δυο χερσαίες 
χελώνες του Εθνικού Πάρκου.

Πράσινος φρύνος Τα χρώματά του 
θυμίζουν στολή παραλλαγής. 

Σπιτόφιδο

Λιμνοβάτραχος



Ο άνθρωπος 
Το επιβλητικό μέγεθος του Νέστου έκανε τους Θράκες να τον λατρεύουν ως θεό. 

Γύρω από τα νερά του κατοίκησαν φυλές της Θράκης, αναπτύχθηκαν εμπορικοί 
σταθμοί όπως η Χρυσούπολη και αρχαίες πόλεις όπως η Τόπειρος. 

Ο Νέστος έδωσε εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, νερό για άρδευση, ξυλεία, 
πλούσια αλιεύματα, τροφή σε αγροτικά ζώα. 

Το Δέλτα Νέστου αναδείχθηκε σε μία από τις έντονα καλλιεργούμενες περιοχές της 
Ελλάδας. 

Οι λιμνοθάλασσες και η παράκτια ζώνη του αποτελούν σήμερα από τα πιο 
παραγωγικά ιχθυοτροφεία και μυδοτροφεία.



Τα προβλήματα, οι πιέσεις, οι απειλές 
 Η ευθυγράμμιση της κοίτης του ποταμού και η υπεράντληση του υπόγειου 
νερού στο ανατολικό τμήμα προκάλεσαν προβλήματα ξηρασίας, κατέστησαν  
τα εδάφη αλατούχα και τελικά προβληματικά για πολλές καλλιέργειες. 

 Τα φράγματα του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης επέφεραν αλλαγές στη 
ροή των υδάτων του, επηρεάζοντας την ιχθυοπανίδα. 

 Η πολύ χαμηλή απόθεση φερτών υλών προκαλεί διάβρωση των ακτών        
από τα κύματα. 

 Τα απόβλητα, τα λιπάσματα και τα γεωργικά φάρμακα, ρυπαίνουν τον 
ποταμό.

Η μη συνετή χρήση των φυσικών πόρων υποβαθμίζουν τη βιοποικιλότητα και 
μειώνουν τα οφέλη των υγροτόπων για τον άνθρωπο.



Η ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου της περιοχής, όπως και ολόκληρου 
του Εθνικού Πάρκου αποτυπώθηκε: 

 στην εθνική νομοθεσία, σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, 

 σε μελέτες και έργα προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος, 

σε υποδομές όπως τα Κέντρα Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου στην 
Κεραμωτή και Λιμνών Βιστωνίδας - Ισμαρίδας στο Πόρτο Λάγος και το 
Περιβαλλοντικό Πάρκο στο Εράσμιο, 

 σε ενέργειες όπως η ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου -
Βιστωνίδας - Ισμαρίδας.

Η ανάγκη προστασίας



Ο Φορέας Διαχείρισης 

Την ευθύνη για τη συνετή χρήση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, στο οποίο εντάσσεται και το Δέλτα Νέστου, έχει ο Φορέας
Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας. Συστάθηκε το 2003, με σκοπό:

 τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού πλούτου της περιοχής, 

 την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, 

 την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

 την προώθηση του αειφόρου τουρισμού, 

 την προσπάθεια η συνετή χρήση και αειφορική διαχείριση του πλούτου της 
περιοχής να γίνει τρόπος ζωής.



Το Εθνικό Πάρκο καλεί όλους σε οργανωμένες δράσεις εθελοντικής εργασίας: 

 προγράμματα παρακολούθησης πουλιών, 

 καθαρισμούς και αποκαταστάσεις προστατευόμενων περιοχών, 
μονοπατιών και υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, 

 καταγραφή προβλημάτων, πιέσεων και απειλών,  

 δράσεις προβολής της περιοχής και του πλούτου της.

Ο εθελοντισμός αποδεικνύει έμπρακτα ότι ακόμη και η ελάχιστη συμβολή 
του καθένα αρκεί για να κάνει τη διαφορά. 

Το δίκτυο των εθελοντών



 
 
 
γ. Οι Λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα και οι παρακείμενες 
λιμνοθάλασσες 
 
 

 

 

 





Ένας Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας

Το υγροτοπικό σύμπλεγμα που συνθέτουν οι Λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα, μαζί με 
τις γειτονικές τους λιμνοθάλασσες, καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του Εθνικού 
Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Η περιοχή, συνολικής έκτασης 243.960 στρεμμάτων, περιλαμβάνεται στους 
Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας της Σύμβασης Ραμσάρ.

Οι Λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα εντάσσονται και στο Δίκτυο NATURA 2000 ως 
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
για τα Πουλιά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).



Η Λίμνη Βιστωνίδα...

Έχει έκταση 42.400 στρεμμάτων και βάθος που κυμαίνεται από 2 έως 3,5 μέτρα. 

Χωρίζεται από τη θάλασσα με μια στενή λωρίδα γης, επικοινωνεί με τη 
Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος μέσω τριών στομίων, ενώ ένας τεχνητός δίαυλος τη 
φέρνει και σε απευθείας επικοινωνία με τη θάλασσα.

Το βόρειο τμήμα της έχει γλυκό νερό, καθώς δέχεται τα νερά των ποταμών 
Κόσυνθου, Κομψάτου και Τραύου (ή Ασπροπόταμου). Το νότιο τμήμα της είναι 
υφάλμυρο, εξαιτίας της επικοινωνίας της με τη Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος.

Οφείλει το όνομά της στους Βίστωνες, Θρακικό φύλο της αρχαιότητας. Τα άλογα 
του βασιλιά τους, του Διομήδη, έγιναν η αφορμή για τον 8ο άθλο του Ηρακλή. 



Λάφρη 

Λαφρούδα 

Λαγός 

Πόρτο Λάγος

βρίσκονται δυτικά και νότια της Βιστωνίδας, 
περιβάλλονται από εκτεταμένα αλοέλη 
και συνδέουν οργανικά την περιοχή με το Δέλτα Νέστου.

...και οι λιμνοθάλασσές της



Είναι η μοναδική πλέον λίμνη γλυκού νερού στη Θράκη. 

Μικρή και ρηχή, έχει έκταση 3.200 στρέμματα και βάθος που δεν ξεπερνά το 1,5 
μέτρο.

Συνδέεται με τον όρμο Ανοιχτό στο Θρακικό πέλαγος, μέσω ενός διαύλου που έχει 
μήκος 5,2 χιλιόμετρα και ανοίγεται στα νότια της λίμνης.

Στα βόρεια εκβάλλει ο ποταμός Βοσβόζης που σχηματίζει ένα μικρό δέλτα, ενώ 
στα ανατολικά της διαρρέει ο ποταμός Λίσσος (Φιλιούρης). 

Είναι γνωστή και ως Λίμνη Μητρικού από την τουρκική λέξη Ανάκιοϊ=Αnne-köy 
που σημαίνει «Μάνα του χωριού = ζωοδότης του χωριού». Οι κάτοικοι συνεχίζουν 
να την αποκαλούν έως σήμερα Μάνα, αναγνωρίζοντας την αξία της. 

Η Λίμνη Ισμαρίδα...



Ξηρολίμνη (Φανάρι)

Αρωγή (Καρατζά)

Αλυκή (Μέση)

Πτελέα

Έλος 

Λίμνη 

...και οι Λιμνοθάλασσες της Ροδόπης

Εκτείνονται δυτικά και νότια       
της Ισμαρίδας, 

βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη, 

καταλαμβάνουν 14.000 στρέμματα,  

περιβάλλονται από αλοέλη. 



Τα φυτά της Βιστωνίδας 

Εκτεταμένοι καλαμώνες, αρμυρίκια και έλη αλμυρού και γλυκού νερού 
περιβάλλουν τη βόρεια και νότια όχθη της. 

Καλαμώνες σχηματίζονται και στις όχθες των ποταμών Κόσυνθου και Κομψάτου 
που εκβάλλουν στη λίμνη, αλλά και παραποτάμια δάση από ιτιές, πλατάνια, 
σκλήθρα, λεύκες, φράξους και φτελιές. 

Τα μεγάλα έλη με την αλοφυτική βλάστηση και οι αμμοθίνες που περιβάλλουν τη 
Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος συνθέτουν ενδιαιτήματα που θεωρούνται τα 
σπουδαιότερα σε έκταση της Βορειοανατολικής Ελλάδας. 

Κοντά στον οικισμό Πόρτο Λάγος υπάρχουν δυο μικρά πευκοδάση, το ένα από 
τα οποία φιλοξενεί μεγάλη αποικία ερωδιών.



Τα φυτά της Ισμαρίδας

...αγγίζουν τα 220 είδη.
Στα νερά της φύονται νούφαρα, 
νεροκάστανα, φακές του νερού και  
άλλα υδρόφυτα. 

Τα ανοικτά νερά περιβάλλονται από 
καλαμώνα, με ψαθιά και καλάμια, 
πολύτιμο ενδιαίτημα αναπαραγωγής 
πουλιών, ψαριών και αμφιβίων. 

Στη βόρεια πλευρά της, στην εκβολή του 
ποταμού Βοσβόζη, αναπτύσσεται ένα 
μικρό παραποτάμιο δάσος από ιτιές, 
λεύκες, σκλήθρα, φτελιές και φράξους, 
μοναδικό στην περιοχή. Καλάμι Ψαθί

Νούφαρο Φακή νερού-Νεροκάστανο



Ζώα. Οι πιστοί κάτοικοι των λιμνών

Θηλαστικά Στις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες 
ζει μεγάλος αριθμός, με σπουδαιότερα τη βίδρα, 
το τσακάλι, την αγριόγατα και τον λαγόγυρο. 

Αμφίβια Βάτραχοι και τρίτωνες, μοιράζουν τη 
ζωή τους μέσα στα νερά και στις γύρω εκτάσεις, 
όπως ο δενδροβάτραχος, ο πράσινος φρύνος και 
ο πηλοβάτης. 

Ερπετά Αντιπροσωπεύονται από τη 
γραικοχελώνα, τη στικτή και τη γραμμωτή 
νεροχελώνα, την πρασινόσαυρα, το νερόφιδο κ.ά.



Τσακάλι Συγκεντρώνει στην περιοχή τον 
μεγαλύτερο πληθυσμό της Ελλάδας.

Βίδρα Είναι το πιο σπάνιο 
θηλαστικό της Ευρώπης.

Τα θηλαστικά

Λαγόγυρος Σκαντζόχοιρος Ασβός



Αμφίβια & ερπετά 

Στικτή νεροχελώνα Μαζί με τη γραμμωτή 
νεροχελώνα, είναι οι δυο υδρόβιες χελώνες 
του Εθνικού Πάρκου και της Ελλάδας.

Μεσογειακή χελώνα Μαζί με τη 
γραικοχελώνα, είναι οι δυο χερσαίες 
χελώνες του Εθνικού Πάρκου.

Πράσινος φρύνος Τα χρώματά του 
θυμίζουν στολή παραλλαγής. 

Σπιτόφιδο

Λιμνοβάτραχος



Τα ψάρια  

Μουρμουρίτσα Αφήνει τα αβγά της μέσα 
στα μύδια του γλυκού νερού.

Χέλι  Για να αναπαραχθεί 
φθάνει κοντά στην Καραϊβική.

Στα γλυκά νερά της Βιστωνίδας ζουν 
γριβάδια, κοκκινοφτέρες, τσιρώνια, τυλινάρια, 
βιργιάνες, μουρμουρίτσες, τσαϊλάκια. 

Στα υφάλμυρα νερά ζουν χέλια, λαβράκια, 
κέφαλοι, τσιπούρες, γλώσσες, μουρμούρες, 
ποντογοβιοί. 

Μετά το 1991, στη λίμνη αναπαράγεται η 
αθερίνα, που αλιεύεται σε μεγάλες 
ποσότητες.

Ενδημικό είδος της Βιστωνίδας είναι η 
γελάρτσα (Alburnus vistonicus), η οποία ζει  
και στην Ισμαρίδα. 

Στην Ισμαρίδα και στον γειτονικό ποταμό 
Φιλιούρη, έχουν καταγραφεί 37 είδη ψαριών.

Γελάρτσα Ζει μόνο στη Βιστωνίδα και Ισμαρίδα

Θρακική μπριάνα  Ζει μόνο στη Μακεδονία 
και τη Θράκη.



Για τα πουλιά, η περιοχή είναι 
μεγάλης σπουδαιότητας σε διεθνές 
επίπεδο. 

Στη Βιστωνίδα αγγίζουν τα 326 είδη, 
με σημαντικότερα το κεφαλούδι, τον 
αργυροπελεκάνο, το φοινικόπτερο  
και τους ερωδιούς. 

Η Ισμαρίδα φιλοξενεί 233 είδη, 118 
από τα οποία φωλιάζουν στην 
περιοχή, όπως η βαλτόπαπια,  
ο πορφυροτσικνιάς και ο 
κρυπτοτσικνιάς.

Τα πουλιά

Νανόχηνα Αργυροτσικνιάς

Φοινικόπτερο

Κρυπτοτσικνιάς

Αργυροπελεκάνος Πορφυροτσικνιάς



στο λιμανάκι του Πόρτο Λάγος

Πριν από 40 έτη περίπου, 
στο Πόρτο Λάγος, φυτεύτηκε από τη 
Δασική Υπηρεσία και τους κατοίκους 
ένα αλσύλλιο με θαλάσσια 
και τραχεία πεύκη. 

Με το πέρασμα του χρόνου, έγινε η 
κατοικία ενός μεγάλου πληθυσμού 
ερωδιών. 

Σήμερα, στο αλσύλλιο φωλιάζουν 
περισσότερα από 230 ζευγάρια 
σταχτοτσικνιάδων και 250 ζευγάρια 
λευκοτσικνιάδων.

Η αποικία των ερωδιών



Το αποτύπωμα του ανθρώπου
 Διάσημοι μύθοι, όπως του Ηρακλή, 

 αρχαίες πόλεις στην καρδιά εύφορων εκτάσεων όπως τα Άβδηρα, 

 πλούσιοι ψαρότοποι όπως το Πόρτο Λάγος, 

 εμπορικοί σταθμοί όπως η Δίκαια και η αρχαία Στρύμη, 

 λιμάνια στον μυχό της Βιστωνίδας όπως η ρωμαϊκή Αναστασιούπολη,

 ονομασίες όπως το Μητρικού (Μάνα) που δόθηκε στη Λίμνη Ισμαρίδα, 

 αγροτικές εκτάσεις που σφραγίζουν το σημερινό τοπίο, 

μαρτυρούν την άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, τον τρόπο με 
τον οποίο εκμεταλλεύτηκε τους υγροτοπικούς πόρους της περιοχής για 
να αναπτύξει την οικονομία και τον πολιτισμό του. 



Οι σύγχρονες δραστηριότητες 
Η γεωργία αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής. 
Η γεωργική γη γύρω από τη Βιστωνίδα θεωρείται η πιο γόνιμη της περιοχής.

Η αλιεία είναι επίσης αναπτυγμένη, με κυριότερα αλιευόμενα είδη τους κέφαλους, 
τις τσιπούρες, τα χέλια και τα λαβράκια. Η Ισμαρίδα και οι λιμνοθάλασσες 
χρησιμοποιούνται ως φυσικά εκτατικά ιχθυοτροφεία. Στη Βιστωνίδα αλιεύεται 
εξαιρετικής ποιότητας αθερίνα και αποκλειστικό δικαίωμα αλιείας έχει ο τοπικός 
συνεταιρισμός των ψαράδων.

Τα εκτεταμένα λιβάδια γύρω από τους υγροτόπους της περιοχής ευνοούν και την 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, η οποία όμως αποτελεί δευτερεύουσα ασχολία για τους 
αγρότες της περιοχής. 



Τα προβλήματα και οι απειλές 

Στη Βιστωνίδα οι λαθροϋλοτομίες, η υπερβόσκηση, οι 
εκχερσώσεις, υποβάθμισαν τα παρόχθια δάση της. 
Η αποξήρανση ελών για καλλιέργειες συρρίκνωσαν τις 
υγροτοπικές εκτάσεις της. Οι προσχώσεις μείωσαν το βάθος 
της. Η μειωμένη εισροή γλυκού νερού αυξάνει εποχικά την 
αλατότητά της. Ενέργειες, όπως η καύση των καλαμώνων για 
εξασφάλιση βοσκήσιμης ύλης, ενισχύουν την υποβάθμισή της.

Για την Ισμαρίδα, η πτώση της στάθμης της λόγω 
υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων στη λεκάνη απορροής 
της, η επέκταση των καλαμώνων, η ρύπανση και η εισροή 
θαλασσινού νερού επιφέρουν σημαντικά προβλήματα, τόσο για 
τον άνθρωπο, όσο και για την άγρια ζωή.



Η ανάγκη προστασίας 
Στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι υγρότοποι όρισαν 
περιβάλλοντα πολύ μεγάλης αξίας για τον άνθρωπο. 

• Υπαγόρευσαν σπουδαίες πόλεις της αρχαιότητας.
• Δημιούργησαν εύφορες πεδιάδες που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες.
• Έδωσαν νερό για τα χωράφια, τροφή για τα αγροτικά ζώα.
• Πρόσφεραν αλιεύματα και τόνωσαν την τοπική οικονομία. 

Παρεμβάσεις, πιέσεις και αλόγιστες χρήσεις επέφεραν στο υγροτοπικό 
σύμπλεγμα της Βιστωνίδας και της Ισμαρίδας μεγάλα προβλήματα. Κλόνισαν τις 
ισορροπίες της φύσης. Ανάδειξαν την ανάγκη προστασίας των υγροτόπων της 
περιοχής. 



Ο Φορέας Διαχείρισης 
Την ευθύνη για τη συνετή χρήση και διαχείριση της περιοχής, όπως και
ολόκληρου του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει ο
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας. Συστάθηκε το 2003,
με σκοπό:

 τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού πλούτου της περιοχής, 

 την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, 

 την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

 την προώθηση του αειφόρου τουρισμού, 

 την προσπάθεια η συνετή χρήση και αειφορική διαχείριση του πλούτου της 
περιοχής να γίνει τρόπος ζωής.



Το Εθνικό Πάρκο καλεί όλους σε οργανωμένες δράσεις εθελοντικής εργασίας: 

 προγράμματα παρακολούθησης πουλιών, 

 καθαρισμούς και αποκαταστάσεις προστατευόμενων περιοχών, 
μονοπατιών και υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, 

 καταγραφή προβλημάτων, πιέσεων και απειλών,  

 δράσεις προβολής της περιοχής και του πλούτου της.

Ο εθελοντισμός αποδεικνύει έμπρακτα ότι ακόμη και η ελάχιστη συμβολή 
του καθένα αρκεί για να κάνει τη διαφορά. 

Το δίκτυο των εθελοντών
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