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Γνώρισε τη φύση
Ζήσε την εμπειρία

Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία -
Αλιάκμονα: τόπος πολύτιμος
Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα είναι ένα από τα πιο ση-

μαντικά υγροτοπικά συστήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης! Ξεκινά μό-

λις 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και απλώνεται

ως την Πιερία. Πρόκειται για μία μεγάλη έκταση 388.000 στρεμμάτων, που

περιλαμβάνει τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού και τη λιμνοθάλασσα Κα-

λοχωρίου, το Δέλτα του ποταμού Αξιού, τις εκβολές του Λουδία, το Δέλτα

του ποταμού Αλιάκμονα, τον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης και τη λι-

μνοθάλασσα των Αλυκών Κίτρους.

Η προστατευόμενη αυτή περιοχή είναι πολύτιμη γιατί φιλοξενεί εκατοντά-

δες είδη, ζώα, πουλιά και φυτά, κάποια από αυτά σπάνια και προστατευό-

μενα. Ταυτόχρονα, προσφέρει απλόχερα τα δώρα της στον άνθρωπο:

οξυγόνο και νερό, γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, ψάρια και μύδια.

Στους επισκέπτες της προσφέρει ένα ακόμη μεγάλο δώρο: ευκαιρίες για

γαλήνη, επαφή με τη φύση και συναρπαστικές συναντήσεις με τα εντυπω-

σιακά φλαμίνγκο, τους λευκούς ερωδιούς, τα άγρια άλογα του Αξιού αλλά

και τους άλλους πρωταγωνιστές της.

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα έχει ως βασικούς σκο-

πούς του τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής για τη διατήρηση της

χλωρίδας και της πανίδας της, την προώθηση του οικοτουρισμού και της ήπιας

ανάπτυξης, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινω-

νίας και των επισκεπτών. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς

χαρακτήρα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότη-

σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει έδρα τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.
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Ο υγρότοπος σε αριθμούς 
295 είδη πουλιών, δηλαδή το 66% των ειδών 

που έχουν παρατηρηθεί έως σήμερα στην Ελλάδα,

από τα οποία τα 103 φωλιάζουν

350 είδη και υποείδη φυτών

34 είδη θηλαστικών

28 είδη ερπετών και αμφιβίων

25 οικότοποι, εκ των οποίων οι δύο είναι οικότοποι

προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανακαλύψτε τη Φύση!
Βγείτε μια βόλτα στο παραποτάμιο δάσος

του Αξιού, πάτε για ψάρεμα και πικ - νικ στις

εκβολές του Γαλλικού ποταμού, για παρατή-

ρηση στη Νέα Αγαθούπολη ή για μπάνιο στις

παραλίες του Κορινού. Σε όλες τις εποχές

του χρόνου υπάρχει ένας καλός λόγος για να

επισκεφθείτε την περιοχή.
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