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Υγρότοπος 
Νέας Αγαθούπολης
Ένα «διαμάντι» 
στο Θερμαϊκό

Στα νότια του δέλτα του Αλιάκμονα βρίσκεται ο υγρότοπος της Νέας

Αγαθούπολης. Πρόκειται για έναν όμορφο παράκτιο υγρότοπο με αλό-

φυτα, αρμυρίκια και εκτεταμένους καλαμώνες, που φιλοξενεί σημαντι-

κή ορνιθοπανίδα.

O πορφυροτσικνιάς, η χαλκόκοτα, η βαρβάρα, ο θαλασσοσφυριχτής και

ο αργυροπελεκάνος είναι κάποια από τα σημαντικά ή και σπάνια είδη

πουλιών που μπορεί κανείς να δει στην περιοχή της Νέας Αγαθούπο-

λης. Ωστόσο, ο υγρότοπος αυτός είναι γνωστός για τις χιλιάδες πάπιες

που φιλοξενεί το χειμώνα, όταν έρχονται για να ξεχειμωνιάσουν κιρκί-

ρια, γκισάρια, σφυριχτάρια, πρασινοκέφαλες, ψαλίδες, χουλιαρόπα-

πιες και άλλα είδη. Επίσης, οι καπακλήδες και οι πρασινοκέφαλες βρί-

σκονται εδώ όλο το χρόνο, οι σαρσέλες περνάνε κατά τη μετανάστευση,

ενώ οι σπάνιες βαλτόπαπιες κάνουν την εμφάνισή τους το καλοκαίρι.

Από τα αρπακτικά, το πιο χαρακτηριστικό είδος είναι ο καλαμόκιρκος,

ενώ ένα από τα πιο σημαντικά είδη που παρατηρείται το χειμώνα είναι ο

απειλούμενος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στικταετός. Αναμφισβήτητος πρω-

ταγωνιστής, ωστόσο, είναι ο εντυπωσιακός θαλασσαετός, που εφορμά

από το δέλτα του Αλιάκμονα στον υγρότοπο για να αναζητήσει τροφή.

Είναι ένα από τα λίγα ζευγάρια θαλασσαετών που ζουν στην Ελλάδα.

Εκτός από τα πουλιά, στον υγρότοπο και στο παράκτιο τμήμα ζουν σε

αφθονία γραικοχελώνες, νερόφιδα, πράσινες γουστέρες, λιβελούλες.
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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.



Δραστηριότητες
στον υγρότοπο

Μετρήστε πόσα παπιά, ερωδιούς και αρπακτικά

μπορείτε να δείτε στον υγρότοπο από το

παρατηρητήριο, με τα κιάλια και τα τηλεσκόπια

που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης.

Δανειστείτε ένα ποδήλατο από το παρατηρητήριο 

και κάντε μια βόλτα στον ποδηλατόδρομο 

που φτάνει ως την παραλία της Μεθώνης.

Ακολουθήστε το μονοπάτι που ξεκινά από το

παρατηρητήριο για μια κοντινή ματιά στα πλάσματα 

του υγροτόπου. Προσοχή, μην τα ενοχλείτε!

Ελάτε στις εκδηλώσεις που διοργανώνει 

ο Φορέας Διαχείρισης στο παρατηρητήριο.

Ενημερωθείτε από τον ιστότοπό μας.

Οι μαθητές των σχολείων μπορούν να γνωρίσουν 

τον κόσμο των εντόμων συμμετέχοντας 

στο πρόγραμμα «Μικρόκοσμος», στο θεματικό

περίπτερο Νέας Αγαθούπολης.

Δοκιμάστε την τοπική γαστριμαργία στις

παραθαλάσσιες ταβέρνες της γειτονικής Μεθώνης.

Κάλεσμα 
για εξόρμηση!

Ο υγρότοπος της Νέας Αγαθούπολης, είναι ένας ιδανικός προορισμός

για εξόρμηση στη φύση. Από το πέτρινο παρατηρητήριο, που λειτουργεί

με την ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμο-

να, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την εντυπωσιακή θέα προς το

Δέλτα του Αλιάκμονα και τον Θερμαϊκό κόλπο. Λόγω και των μεγάλων

συγκεντρώσεων πουλιών σε σχετικά μικρή έκταση, ο υγρότοπος παρέ-

χει εξαιρετικές ευκαιρίες για την παρατήρηση αρπακτικών που έρχον-

ται για να κυνηγήσουν.
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Ώρες λειτουργίας παρατηρητηρίου

Χειμερινή περίοδος

Τετάρτη - Κυριακή: 10:00 - 14:00

Θερινή περίοδος (Ιούλιος - Αύγουστος)

Τετάρτη - Παρασκευή: 10:00 - 14:00

Σάββατο - Κυριακή: 17:00 - 21:00

Πώς θα φτάσετε
Η Νέα Αγαθούπολη απέχει 

περίπου 50 χλμ. από την πόλη 

της Θεσσαλονίκης και 25 χλμ. 

από την Κατερίνη και ανήκει 

στα διοικητικά όρια του νομού Πιερίας. 

Στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης στρίψτε

στον κόμβο της Μεθώνης και ακολουθήστε 

τις πινακίδες προς το παρατηρητήριο.

www.axiosdelta.gr         facebook.com/axiosdelta
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