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Τγρότοποσ Κορϊνειασ – Βόλβθσ:
«ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»
Κείμενο – Φωτογραφίεσ:
Θζμιδα Ναςοποφλου
Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων
MSc Biodiversity
Σε μικρι απόςταςθ από τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ( μόλισ 12 και 39 χιλιόμετρα
αντίςτοιχα ) βρίςκονται κρονιαςμζνεσ ςτα ανατολικά τθσ οι λίμνεσ Κορϊνεια και
Βόλβθ. Ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ που όμωσ απειλείται ςοβαρά από τθ ρφπανςθ.
Ζνα ςπάνιο ςφμπλεγμα οικοςυςτθμάτων
με υγρόφιλα δάςθ, λίμνεσ, ποτάμια,
καμνϊνεσ και γεωργικζσ εκτάςεισ που
ςυνκζτουν ζνα ςθμαντικό βιότοπο με
διεκνι
φιμθ
εκεί
που
άλλοτε,
εκατομμφρια χρόνια πριν, βριςκόταν μία
ενιαία λίμνθ (Μυγδονία), θ οποία κάλυπτε
όλθ τθ λεκάνθ τθσ Αρχαίασ Μυγδονίασ.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωςτε, ότι θ περιοχι
αυτι ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτουσ 11
Υγροτόπουσ Διεκνοφσ ςθμαςίασ Ramsar,
προςτατεφεται από τθ ςφμβαςθ τθσ
Βαρκελϊνθσ
για τθν προςταςία τθσ
Μεςογείου από τθ ρφπανςθ, κι από τθ
ςφμβαςθ τθσ Βζρνθσ για τθ διατιρθςθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Άγριασ Ηωισ και των
Φυςικϊν Βιοτόπων κακϊσ κι από τθ
ςφμβαςθ τθσ Βόννθσ για τθ Διατιρθςθ
Μεταναςτευτικϊν Ειδϊν Άγριων Ηϊων.
Επίςθσ, ζχει χαρακτθριςτεί ωσ Ρεριοχι Σθμαντικι για τθν Ορνικοπανίδα, με τθν
οδθγία 79/409 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και αποτελεί μζροσ του δικτφου από
Ειδικζσ Ηϊνεσ Διατιρθςθσ «Φφςθ 2000» με τθν κοινοτικι οδθγία 92/43 για τθ
Διατιρθςθ των Φυςικϊν Οικοτόπων και τθσ Άγριασ Ρανίδασ και Αυτοφυοφσ
Χλωρίδασ. Τόποσ προικιςμζνοσ γενναιόδωρα από τθ φφςθ, κακϊσ διακζτει πολλζσ
φυςικζσ ομορφιζσ και μεγάλθ βιοποικιλότθτα.
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Λίμνθ Κορϊνεια
Θ Κορϊνεια, γνωςτι κι ωσ λίμνθ Λαγκαδά ι Αγ. Βαςιλείου βρίςκεται ςτο δυτικό τμιμα τθσ
λεκάνθσ τθσ Μυγδονίασ.

Θ απόρριψθ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων ςτθ λίμνθ και θ ρφπανςθ των υδάτων
από γεωργικά λιπάςματα και φυτοφάρμακα ςε ςυνδυαςμό με τθν ανομβρία, επζφεραν τθ
ςταδιακι νζκρωςθ τθσ λίμνθσ. Ραρόλα αυτά, θ λίμνθ αυτι φιλοξενεί μία ςθμαντικι
ποικιλία ειδϊν τθσ ελλθνικισ ορνικοπανίδασ, με κυρίαρχο είδοσ το πανζμορφο Φλαμίγκο
(Φοινικόπτερο). Οι ςυγκεντρϊςεισ τουσ είναι τόςο μεγάλεσ, που πολλζσ φορζσ θ λίμνθ
γίνεται λευκο-ροη!

Λίμνθ Βόλβθ

Είναι μία πανζμορφθ λίμνθ που ςτα νερά τθσ κακρεπτίηονται τα Πρθ Βόλβθσ. Στθ Βόλβθ
φιλοξενείται ζνασ πολφ μεγάλοσ αρικμόσ παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιϊν που από το
παρατθρθτιριο ο επιςκζπτθσ μπορεί να καυμάςει.
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Τγρότοποσ Κορϊνειασ – Βόλβθσ
Χλωρίδα – Πανίδα
Στθν ευρφτερθ περιοχι ζχουν καταγραφεί 800 είδθ
φυτϊν αναδεικνφοντασ τθν περιοχι ςε μια από τισ
ςθμαντικότερεσ υγροτοπικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ.

Στον υγρότοπο των λιμνϊν απαντϊνται από επιπλζοντα υδρόβια φυτά όπωσ θ
φακι του νεροφ και το νεροκάςτανο, μζχρι τα είδθ που αναπτφςςονται ςτισ πλαγιζσ
των βουνϊν που ςτεφανϊνουν τισ λίμνεσ όπωσ πουρνάρια, κζδροι, γαφροι,
βελανιδιζσ, οξιζσ κ.α.

Εκτόσ από τθ χλωρίδα αξιοςθμείωτθ είναι και θ ορνικοπανίδα τθσ περιοχισ. Ζχουν
καταγραφεί 248 είδθ πτθνϊν (βουτθχτάρια, πάπιεσ, χινεσ, πελεκάνοι, φλαμίγκο,
ερωδιοί, αρπακτικά) και 23 είδθ κθλαςτικϊν (βίδρεσ, ςκίουροι, νυφίτςεσ, αςβοί,
λαγόγυροι, λαγοί, αλεποφδεσ, λφκοι, κ.α.), 21 είδθ ψαριϊν και 19 είδθ αμφίβιων
και ερπετϊν.
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Τγρότοποσ Κορϊνειασ – Βόλβθσ
ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Παραλίμνιο Δάςοσ Απολλωνίασ
Στθ νότια όχκθ τθσ Βόλβθσ, βρίςκεται ζνα από τα
τελευταία εναπομείναντα παραλίμνια δάςθ τθσ
Ευρϊπθσ: το παραλίμνιο Δάςοσ τθσ Απολλωνίασ -το
βαςίλειο των γκρίηων ερωδιϊν- το οποίο ζχει
τεράςτια οικολογικι
αξία, αφοφ είναι θ
μοναδικι
περιοχι
ςτθν Ελλάδα που
φιλοξενεί
μεικτζσ
αποικίεσ γκρίηων ερωδιϊν και λευκοπελαργϊν. Επιπλζον,
εδϊ απαντάται ο μοναδικόσ ςυνδυαςμόσ ςκλικρου και
λεφκασ
(φυτοκοινωνία
Alnopopuletum).
Τζτοιεσ
φυτοκοινωνίεσ που άλλοτε υπιρχαν ςε πολλά ποτάμια τθσ χϊρασ μασ, ςιμερα κεωροφνται
πολφ ςπάνιεσ.

Βιμα Απ. Παφλου (Διατθρθτζο Μνθμείο τθσ Φφςθσ)
Το 1985 ο Ρλάτανοσ τθσ Απολλωνίασ γνωςτόσ κι ωσ Βιμα του Απόςτολου Παφλου
κθρφχτθκε διατθρθτζο Μνθμείο τθσ Φφςθσ γιατί παρουςιάηει ιδιαίτερο ιςτορικό και
κρθςκευτικό ενδιαφζρον κακϊσ εδϊ κιρυξε ο Απόςτολοσ των εκνϊν, Απόςτολοσ
Ραφλοσ.
τενά Ρεντίνασ (Μακεδονικά Σζμπθ)
Στθν κοιλάδα του ιχιου ποταμοφ, ςτα δυτικά τθσ
Βόλβθσ αναπτφςςεται ζνα παραποτάμιο δάςοσ από
πλατάνια, κρανιζσ, ιτιζσ και φτελιζσ. Ο επιςκζπτθσ
εδϊ κα καυμάςει τα νερά, τθν ποικιλία των φυτϊν,
τουσ βράχουσ τθσ ςτενισ κοιλάδασ που όλα μαηί
ςυνκζτουν ζνα ςπάνιο παραποτάμιο βιότοπο αλλά κι
ζνα μαγευτικό τοπίο.
Πλατάνια χολαρίου (Διατθρθτζα Μνθμεία τθσ Φφςθσ )
Τα δφο υπεραιωνόβια πλατάνια που βρίςκονται
ανάμεςα ςτισ λίμνεσ, παρουςιάηουν μεγάλο ενδιαφζρον
λόγω τθσ θλικίασ τουσ, των διαςτάςεων αλλά και κυρίωσ
γιατί ςτα κλαδιά τουσ φιλοξενοφν πλικοσ γκρίηων
ερωδιϊν (Ardea cinerea).
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Βυηαντινό Κάςτρο Ρεντίνασ
Το Βυηαντινό κάςτρο τθσ εντίνασ
κτίςτθκε
κατά τουσ Βυηαντινοφσ
χρόνουσ και επί εποχισ Ιουςτινιανοφ
και είχε ιδιαίτερθ ςτρατθγικι ςθμαςία
κακϊσ από εδϊ μποροφςαν να
ελζγχουν τθν αρχαία Εγνατία οδό (όπου
ςιμερα διζρχεται θ εκνικι οδόσ
Θεςςαλονίκθσ – Καβάλασ ) και
αποτελοφςε μία από τισ μεγαλφτερεσ
οδικζσ αρτθρίεσ τθσ αρχαιότθτασ που
ςυνζδεε τθν ανατολι με τθ δφςθ.
Σιμερα ο επιςκζπτθσ μπορεί να δει το μεγαλφτερο μζροσ από τον περίβολο του
τείχουσ, τισ μεγάλεσ δεξαμενζσ νεροφ, τα ερείπια του κομψοφ ναοφ
«Ραλαιολογείον» και το μυςτικό κλιμακοςτάςιο που χρθςίμευε ωσ δίοδοσ κρυφισ
διαφυγισ από τον πφργο μζςα από τισ υπόγειεσ δεξαμενζσ
Λίκινοσ Βυηαντινόσ Πφργοσ Σου Αγίου Βαςιλείου
Ο βυηαντινόσ πφργοσ που
βρίςκεται ςτισ όχκεσ τθσ Λίμνθσ Κορϊνειασ,
πικανολογείται ότι είναι κτίςμα τθσ εποχισ του Κωνςταντίνου του
Ρορφυρογζννθτου.
Νυμφόπετρεσ
Ζξω
από
το
χωριό
Νυμφόπετρα ςϊηεται ζνασ
αξιόλογοσ γεωλογικόσ ςχθματιςμόσ από βράχουσ.
Ρρόκειται για ςτιλεσ άλατοσ
που ςχθματίςτθκαν
από
υπζρκερμουσ πίδακεσ γεωκερμικοφ υγροφ.
Σφμφωνα με τθν παράδοςθ όμωσ, πρόκειται για μία γαμιλια πομπι που ξαφνικά
πζτρωςε από μία άδικθ φκονερι κατάρα.
Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά και Νζασ Απολλωνίασ
Ρόλο προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν μποροφν να αποτελζςουν και οι κερμζσ πθγισ του
Λαγκαδά και τθσ Βόλβθσ, οι οποίεσ ιταν γνωςτζσ από τθν Εποχι του Μεγάλου
Κωνςταντίνου και λειτουργοφν ζωσ ςιμερα, ςυντθρϊντασ ζτςι τθ μοναδικι μορφι
τουριςμοφ που αναπτφχκθκε κατά το παρελκόν: τον ιαματικό τουριςμό.
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