Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα βρίσκεται στη Βόρεια
Ελλάδα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Οι εκβολές τεσσάρων ποταμών και οι εκτεταμένες λιμνοθάλασσες
συγκροτούν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα υγροτοπικά συστήματα
της χώρας αποτελούμενο από αλμυρόβαλτους και υγρολίβαδα, αλλά και
παράκτιες νησίδες, παρόχθια δάση και ορυζώνες, δημιουργώντας έτσι
κατάλληλα ενδιαιτήματα για την ορνιθοπανίδα.

ΕΚΒΟΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΚΒΟΛΕΣ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Έλη και παράκτιες λιμνοθάλασσες,
πλούσιες σε παρυδάτια και φοινικόπτερα
όλο το χρόνο. Έχουν παρατηρηθεί
αρκετοί τυχαίοι επισκέπτες, όπως
ο ρωσότρυγγας.

Εκτεταμένο εκβολικό σύστημα με παραποτάμια δάση, ορυζώνες, αλίπεδα, λασποτόπια και
έλη. Ιδιαίτερα πλούσια περιοχή σε παρυδάτια,
μαυροκέφαλους και λεπτόραμφους γλάρους,
γελογλάρονα.

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ - ΑΞΙΟΥ

ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ
ΝΕΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ

Οι νησίδες χρησιμοποιούνται ως
αποικίες από γλάρους και γλαρόνια
(π.χ. μαυροκέφαλοι, ποταμογλάρονα
νανογλάρονα) και για ανάπαυση από
πελεκάνους, ενώ η ακτή και τα
εσωτερικά αλίπεδα είναι πλούσια
σε παρυδάτια.

Μεγάλες συγκεντρώσεις υδρόβιων ειδών
(χιλιάδες πάπιες όπως κιρκίρια, ψαλίδες,
πρασινοκέφαλες, χουλιαρόπαπιες κ.ά.)
ιδίως το χειμώνα, προσελκύουν και αρκετά
αρπακτικά (π.χ. θαλασσαετούς, στικταετούς,
καλαμόκιρκους). Σημαντική περιοχή και για
είδη των καλαμώνων (π.χ. βαλτόπαπια,
πορφυροτσικνιάς, ήταυρος).

ΚΟΙΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ

ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ

Στα παραποτάμια δάση φωλιάζουν ερωδιοί, κορμοράνοι και κάποια αρπακτικά
(π.χ. σαΐνι), ενώ στο δέλτα συγκεντρώνονται παρυδάτια, πάπιες (κυρίως το χειμώνα) και φοινικόπτερα. Στους ορυζώνες
τρέφονται ερωδιοί, χουλιαρομύτες και
χαλκόκοτες.

Λιμνοθάλασσα, αλυκή, εκτεταμένες αμμοθίνες και αλμυρόβαλτοι. Σημαντική για τα φοινικόπτερα και τις μεγάλες συγκεντρώσεις από
παρυδάτια κατά το χειμώνα και τη μετανάστευση. Στους αλμυρόβαλτους και στις αμμοθίνες
αναπαράγονται καλημάνες, καλαμοκανάδες
και πετροτουρλίδες. Στη θαλάσσια περιοχή
εμφανίζονται θαλασσοπούλια, όπως οι μύχοι.

Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ενόχλησης,
Κανόνες
ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
καλής
Αν κατά την διέλευση σας εμφανιστούν γλαρόνια,
συμπεριφοράς
νεροχελίδονα ή παρυδάτια να πετούν από πάνω σας
καλώντας επανειλημμένα, είναι πιθανόν να βρίσκεστε
πολύ κοντά σε αποικίες. Κάποια παρυδάτια,
καθώς πλησιάζετε τους νεοσσούς, μπορεί να προσποιηθούν
τα τραυματισμένα για να σας αποσπάσουν την προσοχή,
ενώ τα γλαρόνια μπορεί να κάνουν και ψευτοεπιθέσεις.
Απομακρυνθείτε με ηρεμία αμέσως μόλις παρατηρήσετε
τέτοιες συμπεριφορές.
Αν βρείτε τραυματισμένο πουλί, καλέστε την εθελοντική οργάνωση
Δράση για την Άγρια Ζωή, +30 6979 914852 και +30 6986740122
Σε περίπτωση φωτιάς καλέστε το 199

ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ

Καλώς ήρθατε σε έναν από τους
πιο σημαντικούς υγροτόπους
της Ελλάδας!

295 είδη πουλιών, σε μια μεγάλη
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης • T 2310 794 811 • e-mail: info@axiosdelta.gr
www.axiosdelta.gr
facebook.com/axiosdelta

ποικιλία ενδιαιτημάτων,
σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε

Η κατανομή αφορά περιοχές με καλές πιθανότητες παρατήρησης, δεν αποκλείεται τα πουλιά να παρατηρηθούν σε οποιοδήποτε μέρος του πάρκου

Πορφυροτσικνιάς

Αγκαθοκαλημάνα

Μικρογαλιάντρα

Στικταετός

Νεροχελίδονο

Βαλτόπαπια

Χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος
του Εθνικού Πάρκου. Φωλιάζει σε καλαμιώνες στο δέλτα
του Αξιού και στον υγρότοπο
της Νέας Αγαθούπολης.

Λίγα ζευγάρια φωλιάζουν
κυρίως στις εκβολές Λουδία
και Αλιάκμονα. Εμφανίζονται
επίσης στον Αξιό και στα
αλίπεδα του Καλοχωρίου.

Φωλιάζει, όπως και η γαλιάντρα, σε ανοιχτές εκτάσεις στις
εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα, καθώς
και στην Αλυκή Κίτρους.

Παρατηρείται πιο εύκολα το
χειμώνα, κυρίως στον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης,
όταν αρκετά άτομα έρχονται
για να ξεχειμωνιάσουν.

Παρατηρείται κυρίως
το καλοκαίρι στις εκβολές
του Αλιάκμονα και την
Αλυκή Κίτρους, όπου
αναπαράγεται.

Λίγα ζευγάρια φωλιάζουν
στον υγρότοπο της Νέας
Αγαθούπολης. Τα περισσότερα άτομα εμφανίζονται το
χειμώνα.

Χαλκόκοτα

Φοινικόπτερο

Καλαμοκανάς

Γελογλάρονο

Λεπτόραμφος γλάρος

Μαυροκέφαλος γλάρος

Αναπαράγεται σε μικρούς
αριθμούς, ενώ μεγάλα
κοπάδια εμφανίζονται κατά
την μετανάστευση. Παρατηρείται καλύτερα στη Λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου και
τους ορυζώνες κατά μήκος
του Αξιού.

Χαρακτηριστικό είδος του
Εθνικού Πάρκου, παρατηρείται κυρίως το χειμώνα στη
Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου,
στις εκβολές του Αξιού και
στην Αλυκή Κίτρους, όπου
έχει προσπαθήσει να φωλιάσει στο παρελθόν.

Φωλιάζει σε όλα σχεδόν τα
κατάλληλα ενδιαιτήματα του
Εθνικού Πάρκου, παρατηρείται καλύτερα από την άνοιξη
ως το φθινόπωρο στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, στο
παράκτιο τμήμα Γαλλικού Αξιού και στην Αλυκή Κίτρους.

Φωλιάζει στις εκβολές του
Αξιού και του Αλιάκμονα,
μπορεί να παρατηρηθεί να
τρέφεται στον υγρότοπο της
Νέας Αγαθούπολης, στους
ορυζώνες και στους παράκτιους αγρούς.

Φωλιάζει στις εκβολές του
Αξιού, του Λουδία και του
Αλιάκμονα αλλά μπορεί να
παρατηρηθεί όλο το χρόνο
κατά μήκος της παράκτιας
ζώνης του Εθνικού Πάρκου.

Φωλιάζει σε θορυβώδεις
αποικίες σε νησίδες της παράκτιας περιοχής του Αξιού
και του Αλιάκμονα, ενώ τρέφεται μεταξύ άλλων και στους
γύρω ορυζώνες.

Μόνιμη παρουσία όλο το χρόνο

Χειμερινός επισκέπτης

Καλοκαιρινός επισκέπτης

