
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

• Δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε φράγμα στην περιοχή Λιθότοπου , 
με ώστε να συγκρατεί τα νερά του Στρυμόνα 

• Το 1982 κατασκευάστηκε νέο φράγμα λόγο της μείωσης της 
χωρητικότητας της λίμνης.

• Η έκταση της λίμνης ποικίλλει από 54. 250 έως 72.110 στρεμ. 

• Θαυμασμό προκαλούν τα παραποτάμια, δάση, νούφαρα και η μεγάλη 
ποικιλία ψαριών που αποτελεί πηγή εισοδήματος για πολλούς 
κατοίκους της περιοχής

• Τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη

• Η λίμνη τροφοδοτείται με νερό κυρίως από το Στρυμόνα και λιγότερο 
από την Κερκινίτη και Κρούσια



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

Ένταξη της πράξης ¨Εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της
Λίμνης Κερκίνης¨, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερικής Ανάπτυξης

Οι συγκεκριμένες μελέτες υπάγονται στα εξής τρία υποέργα:

1. Αξιοποίηση και Ανάδειξη της Λίμνης Κερκίνης και των Παραλίμνιων
περιοχών

2. Αξιοποίηση και Ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου Μπέλες και των Οικισμών
του, με επίκεντρο τα Άνω Πορρόϊα και σύνδεση με λίμνη Κερκίνης

3. Ανάπτυξη της Λουτρόπολης Σιδηροκάστρου



Εθελοντικά Προγράμματα:

• Από το 2008, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης
λειτουργούν τρία προγράμματα εθελοντικής εργασίας, τα 2 σε 
συνεργασία με την WWF Ελλάς.

• Το πρόγραμμα πραγματοποιείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Αυγούστου.  
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Αναλυτικό Πρόγραμμα περιβαλλοντικών

δράσεων του φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
Όσον αφορά τη χρονιές 2014-2015:

• Η θεματολογία του προγράμματος περιβαλλοντικών δράσεων του Φορέα μεταβάλλεται κάθε χρόνο

• Η διάρκεια του προγράμματος είναι: 

� 3 ώρες 

� και αποτελείται από 3 δραστηριότητες ανάλογα με τη θεματολογία της Δράσης

Ενδεικτικά οι δράσης για τις περιόδους Οκτωβρίος- Μάϊος/Ιούνιος είχαν ως εξής:

Οκτώβριος: Μαθαίνω για τα πουλιά

Νοέμβριος: Νανόχηνα-ένα είδος σε κίνδυνο

Δεκέμβριος: Ανακαλύπτω τα βουνά του

Εθνικού Πάρκου της Λίμνης

Κερκίνης

Ιανουάριος: Φροντίζω τα πουλιά

Φεβρουάριος: Ο υγρότοπος της λίμνης Κερκίνης νοιάζεται για μας

Μάρτιος: Περπατάω και ακούω τους ήχους της Λίμνης Κερκίνης

Απρίλιος: Αργυροπελεκάνος - ο ένας κάτοικος του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης

Μάιος-Ιούνιος: Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης – ένα πάρκο γεμάτο ζωή



Στόχος:

Να σταματήσει τη μείωση του Ευρωπαϊκού

πληθυσμού της Νανόχηνας, επικεντρώνοντας τις

δράσεις του στο στις περιοχές διαχείμασης του

είδους, όσο και κατά μήκος της Ευρωπαϊκής
μεταναστευτικής του διαδρομής.

Σκοπός:

Να ενώσουν τις δυνάμεις τους οκτώ φορείς από την

Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη
Φινλανδία που σε συνεργασία με φορείς από τη

Νορβηγία θα παρακολουθούν τις Νανόχηνες και θα

υλοποιήσουν τις απαραίτητες δράσεις για την

προστασία τους.

Πρόγραμμα LIFE+ Φύση για τη Νανόχηνα
«Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού
πληθυσμού της Νανόχηνας σε
σημαντικές περιοχές διαχείμασης και
στάθμευσης κατά μήκος της
Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής
διαδρομής» υλοποιείται από την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά
την περίοδο 2011-2016 με την οικονομική
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και τη συγχρηματοδότηση της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
της Νορβηγίας.

Διασυνοριακά Προγράμματα 

Oι περιοχές δράσης:

Το πρόγραμμα LIFE δραστηριοποιείται στις εξής περιοχές
κατά μήκος τους Ευρωπαϊκού μεταναστευτικού
διαδρόμου:

Ελλάδα: Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, Εθνικό Πάρκο
Δέλτα Έβρου, Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης (Δέλτα Νέστου, Λίμνη Ισμαρίδα και Βιστωνίδα)

Βουλγαρία: Ταμιευτήρας Pyasachnik, ευρύτερη περιοχή
Batova και Zlatiata

Oυγγαρία: Εθνικό Πάρκο Hortobágy

Φινλανδία: Βόρεια Φινλανδική Λαπωνία και Βοθνικός
Κόλπος



Ευχαριστούμε πολύ 

για την προσεχή σας


