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Το Εθνικό Πάρκο Α.Μ.-Θ. ιδρύθηκε το 2008 και 
περιλαμβάνει τις περιοχές των υγροτόπων Δ. Νέστου, Λ. 
Βιστωνίδας, Λ. Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής 
τους. Το υγροτοπικό σύμπλεγμα του Εθνικού Πάρκου είναι 
ένα από τα σημαντικότερα της Ελλάδας , λόγω της 
μεγάλης έκτασής του και της μεγάλης βιολογικής, 
αισθητικής, επιστημονικής, γεωμορφολογικής και 
παιδαγωγικής του αξίας. Σκοπός του Εθνικού Πάρκου είναι 
η αποτελεσματική προστασία των οικοτόπων και των 
σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας που ενδημούν και 
αναπαράγονται στην περιοχή. 

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – 
Ισμαρίδας συστάθηκε τον Απρίλιο του 2003, με ΚΥΑ των 
Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Ανάπτυξης, ως 
θεσμοθετημένο διαχειριστικό όργανο. 

Οι κύριοι σκοποί του Φ.Δ. είναι: 

 Η διατήρηση των φυσικών πόρων και της 
βιοποικιλότητας. 

 Η αποκατάσταση και η διατήρηση της οικολογικής 
ισορροπίας. 

 Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
της περιοχής. 

 Η τοπική ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανάπτυξη του 
οικοτουρισμού.  

 Η κοινωνική, οικονομική και η πολιτιστική 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ 

Το Δέλτα Νέστου βρίσκεται στα νότια σύνορα των Ν. 
Καβάλας και Ξάνθης με συνολική έκταση περίπου 500.000 
στρέμματα. Αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ. 
και είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της 
χώρας αλλά και της Ευρώπης, λόγω της έκτασης και της 
ποικιλίας των βιοτόπων του. 

 
Λ./Θ. Βάσσοβα 

Οι βιότοποι του Δέλτα Νέστου παρουσιάζουν μια 
εξαιρετική ποικιλία και συνθέτουν ένα μωσαϊκό που ευνοεί 
την άγρια ζωή. Οι πιο διακριτοί είναι οι: λιμν/σα Ερατεινού, 
λιμν/σα Αγιάσματος, λιμν/σα Κοκάλας, λιμν/σα 
ΧαΪδευτού, λιμν/σα Κεραμωτής, λιμν/σα Μοναστηριακιού, 
λιμν/σα Μαγγάνων καθώς και το παραποτάμιο δάσος 
Κοτζά-Ορμάν . 

ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 

 Η λίμνη Βιστωνίδα είναι ένας από τους ομορφότερους 
υγροβιότοπους της Ελλάδας, με λιμνοθαλάσσια και 
λιμναία χαρακτηριστικά. Εκτείνεται στους νομούς Ξάνθης 
και Ροδόπης , με έκταση 42.400 στρέμματα και μέσο βάθος 
2,5 μέτρα. 

                      
Πελεκάνοι 

Η ιδιαιτερότητα της λίμνης, έγκειται στο γεγονός, ότι στο 
βόρειο τμήμα της έχει γλυκό νερό, ενώ στο νότιο, αλμυρό 
ή υφάλμυρο. Αυτό συνεπάγεται σε μεγάλη ποικιλία σε είδη 
χλωρίδας και πανίδας. Αλμυρίκια, καλαμώνες, 
κατακλυσμένα έλη αλμυρού και γλυκού νερού 
περιβάλλουν τη Βιστωνίδα. Μέχρι σήμερα στη λίμνη έχουν 
καταγραφεί 21 είδη ψαριών, ενώ από τα στόμια 
επικοινωνίας με τη θάλασσα εισέρχονται και θαλασσινά 
είδη, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να ανέρχεται στα 37. 
Ο φτερωτός κόσμος των πτηνών που συναντάμε στην 
περιοχή είναι εντυπωσιακός, τόσο στον αριθμό των 
πληθυσμών, όσο και στη μεγάλη ποικιλία των ειδών του. 
Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί σχεδόν 326 είδη. 

 
Φινικόπτερα στην Λ./Θ. Λαγού 

Τέλος, οι λιμνοθάλασσες που εκτείνονται στις ακτές του 
όρμου της Βιστωνίδας είναι η Λάφρη, Λαφρούδα, Πόρτο-
Λάγος, Νταλιάνι, Ξερολίμνη, Αρωγή, Αλυκή, Πτελαία και 
Έλος. 

ΛΙΜΝΗ ΙΣΜΑΡΙΔΑ 

Η λίμνη Ισμαρίδα ή αλλιώς λίμνη Μητρικού είναι η 
μοναδική λίμνη γλυκού νερού στη Θράκη, νότια του Ν. 
Ροδόπης, με έκταση περίπου 3.200 στρέμματα και μέσο 
βάθος 1,5 μέτρα. Είναι ένας από τους σημαντικούς 
τακτικούς σταθμούς στην Ελλάδα για διάφορα είδη 
πτηνών. Μεγάλο μέρος της καλύπτεται από νούφαρα και 
στο ΒΑ τμήμα της απλώνονται εκτεταμένοι καλαμώνες. 

 
Φοινικόπτερα στη Λ./Θ. Πτελέα 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ 

Το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου βρίσκεται στην 
Κεραμωτή Καβάλας ( πίσω από το Γυμνάσιο ) και το τηλ. 
επικοινωνίας είναι :2591051831. 

 
Παρατήρηση πουλιών 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 

Το Κέντρο πληροφόρησης βρίσκεται στην είσοδο του 
χωριού Πόρτο Λάγος, στο Δ. Αβδήρων Ν. Ξάνθης. 

Δραστηριότητες – Προγράμματα:  

Ενημέρωση για τον υδροβιότοπο, την χλωρίδα και την 
πανίδα της περιοχής. 

Υλοποίηση προγραμμάτων ξενάγησης με τη συνοδεία 
του οικοξεναγού του Κέντρου ( γκρουπ και ατομικά ). 

Προτάσεις επιλεγμένων διαδρομών της περιοχής. 

 
Επίσκεψη στους Βιοτόπους  

          Πληροφορίες: τηλ.2541096646 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή09.00-
15.00 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Α.Μ.Θ.  
 

• Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ, για την 
προστασία των Υγροτόπων. 

• Σύμβαση της Βαρκελώνης, για τις Ειδικά 
Προστατευόμενες Περιοχές. 

• Σύμβαση της Βέρνης, για την προστασία 
της Άγριας ζωής και των Βιοτόπων της 
Ευρώπης. 

• Σύμβαση της Βόννης, για την προστασία 
των Αποδημητικών Ειδών πανίδας. 

• Κοινοτική Οδηγία 79/409, για την 
προστασία της Ορνιθοπανίδας. 

• Κοινοτική Οδηγία Δικτύου Ειδικών Ζωνών 
Διατήρησης, ΦΥΣΗ 2000. 

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ. Λ/Θάλασσες Δέλτα Νέστου. Ξεκινάμε 
από το Κέντρο πληροφόρησης Δέλτα Νέστου στην 
Κεραμωτή, αφού ενημερωθούμε για το δέλτα του 
Νέστου και τις οικολογικές αξίες του, 
κατευθυνόμαστε για τη  Λ/Θάλασσα  Κεραμωτής 
δίπλα στην εκκλησία Αγ, Νικόλαος, στο ιχθυοτροφείο 
παρατηρούμε τον τρόπο εκμετάλλευσης της 
Λ/Θάλασσας από τους ψαράδες και περνώντας τον 
ιχθυοφραγμό κατευθυνόμαστε στο δασάκι,  την 
αποικία των ερωδιών (Προσοχή δεν πλησιάζουμε 
πολύ τα δέντρα μην ενοχλήσουμε την διαδικασία 
αναπαραγωγής των πουλιών που ξεκινά την άνοιξη 
και ολοκληρώνετε το καλοκαίρι), κατευθυνόμαστε 
στο χωριό Αγίασμα και στρίβουμε αριστερά για την 
παραλία, στην Λ/Θάλασσα Αγιάσματος έχουμε την 
δυνατότητα να παρατηρήσουμε τους φτερωτούς 
επισκέπτες της συγκεκριμένης εποχής  (Πελεκάνους , 
Κορμοράνους, Πάπιες, Κύκνους, Φοινικόπτερα, το 
καλοκαίρι συναντάμε την Ανγκαθοκαλημάνα ) , στην 
συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο για την Καβάλα και 
αφού περάσουμε την διασταύρωση για το 
αεροδρόμιο μερικά χιλιόμετρα ποιο κάτω στρίβουμε 
αριστερά στην πινακίδα που γράφει περιοχή Τιμάρι , 
και ακλουθώντας αριστερή πορεία  φτάνουμε στην 
παραλία, κάνοντας αριστερά από την παραλία 
έχουμε την Λ/Θάλασσα Ερατεινού , ενώ δεξιά  την 
Λ/Θάλασσα Βάρσοβας, ( Παρατήρηση πουλιών, και 
μπάνιο αν και η καλύτερη παραλία είναι της 
Κεραμωτής) . 

 

Β ΔΙΑΔΡΟΜΗ. Παραποτάμιο δάσος Νέστου. Ξεκινάμε 
από το Κέντρο πληροφόρησης Δέλτα Νέστου  στην 
Κεραμωτή, στην συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο για 
Χρυσούπολη μετά το Χαϊδευτώ και πριν την Νέα 
Καριά στρίβουμε αριστερά στην πινακίδα για το 
κέντρο επισκεπτών Νέστου , ακλουθούμε των 
χωμάτινο δρόμο μέχρι το κέντρο αν θέλουμε πιο 
εξειδικευμένες πληροφορίες για το παραποτάμιο 
δάσος μπορούμε να το επισκεφτούμε αλλιώς 
ακολουθώντας την περίφραξη προς τα δεξιά από 
την είσοδο φτάνουμε στο ανάχωμα και προς τα 
δεξιά ακολουθώντας το χωματόδρομο φτάνουμε 
στις εκβολές (Προσοχή δεν είναι ξεκάθαρος ο 
δρόμος μην χαθούμε , είναι μόνο για 4×4 ). Από το 
κέντρο Ενημέρωσης επισκεπτών Νέστου  και 
ακολουθώντας την περίφραξη προς τα αριστερά 
φτάνουμε το ανάχωμα και κινούμαστε προς τα 
αριστερά Πάνο στο ανάχωμα μέχρι το Καφέ Νέστος, 
διασχίζοντας κατά μήκος το παραποτάμιο βλέπουμε 
λιμνούλες με νεροχελώνες, και τα χαρακτηριστικά 
αναρριχόμενα φυτά (Προσοχή δεν 
απομακρυνόσαστε από το ανάχωμα μέσα στο 
πυκνό δάσος μην χαθούμε ),  στο καφέ Νέστος 
μπορούμε να ξεκουραστούμε με θέα το ποτάμι.  

 

 

 

 

 

 

Γ ΔΙΑΔΡΟΜΗ. Λίμνη Βιστωνίδα – Λ/Θάλασσα Πόρτο 
Λάγος. 

Ξεκινώντας από το Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης 
Βιστωνίδας και αφού ενημερωθούμε για τις αξίες των 
υγροτόπων και συγκεκριμένα για την λίμνη 
Βιστωνίδα, κατευθυνόμαστε προς το χωριό του 
Πόρτο Λάγους και την αποικία των ερωδιών στο 
δασάκι πίσω από το Λιμάνι (Προσοχή δεν 
πλησιάζουμε πολύ τα δέντρα μην ενοχλήσουμε την 
διαδικασία αναπαραγωγής των πουλιών που ξεκινά 
την άνοιξη και ολοκληρώνετε το καλοκαίρι). Στην 
συνέχεια παίρνοντας τον δρόμο για την Κομοτηνή 
μετά των Αγ Νικόλαο και πριν την γέφυρα της λίμνης 
στρίβουμε αριστερά στην θέση πάρκιν και 
ακολουθούμε των χωματόδρομο αριστερά προς τον 
Αλιευτικό συνεταιρισμό έχουμε την δυνατότητα να 
παρατηρήσουμε τους φτερωτούς επισκέπτες της 
συγκεκριμένης εποχής  (Πελεκάνους , Κορμοράνους, 
Πάπιες, Κύκνους, Φοινικόπτερα, το καλοκαίρι 
παρατηρούμε στην νησίδα τους μακροκέφαλους 
γλάρους και πίσω από των Αγ Νικόλαο τους 
Νυχτοκόρακες  ). 

 

 

 

 

 

Δ ΔΙΑΔΡΟΜΗ. Λίμνη Ισμαρίδα  Θρακικές 
Λ/Θάλασσες. Ξεκινώντας από το Κέντρο 
Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας και αφού 
ενημερωθούμε για τις αξίες των υγροτόπων και 
συγκεκριμένα για την λίμνη Βιστωνίδα, 
κατευθυνόμαστε προς Κομοτηνή και στην 

διασταύρωση για Φανάρι στρίβουμε αριστερά,  
αφού φτάσουμε στο χωριό κατευθυνόμαστε για το 
Κάμπινγκ Φαναρίου και απέναντι βλέπουμε την 
Λ/Θάλασσα Ξηρολίμνη που τον χειμώνα είναι 
γεμάτη από κύκνους, στην συνέχεια ακολουθούμε 
των δρόμο για το χωριό Μέση , συνεχίζουμε για το 
χωριό Γλυφάδα στα νότια του χωριού είναι οι 
εγκαταστάσεις των αλυκών και το Βόρειο τμήμα  της 
Λ/Θάλασσας Αλυκή. Από το καφενείο και αριστερά 
έχει πινακίδα προς παραλία μολυβοτίς, αν πάρουμε 
τον δρόμο αυτό φτάνουμε στην Λ/Θάλασσα Πτελέα 
( το καλοκαίρι μαζεύονται πάνω από 5000 
Φοινικόπτερα). 

Επιστρέφοντας στο χωριό Γλυφάδα παίρνουμε τον 
δρόμο ανατολικά για το χωριό Ίμερος και στην 
διασταύρωση στρίβουμε αριστερά για το χωριό 
Παγούρια τότε συναντάμε σε μερικά λεπτά την λίμνη 
Ισμαρίδα στα αριστερά και χρησιμοποιούμε των 
δεύτερο λόφο στα αριστερά για να δούμε μέσα στην 
λίμνη (χρησιμοποιούμε κιάλια και τηλεσκόπιο για να 
δούμε μέσα στην λίμνη το καλοκαίρι είναι καλυμμένο 
το βόριο τμήμα της με νεροκάστανα και νούφαρα 
όπου κάνουν τις φωλιές τους βουτηχτάρες, επίσης 
έχουμε την δυνατότητα να δούμε και 
Πορφυροτσικνία ανάμεσα στα καλάμια ).  
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