
 
 

 

 
 

«Εκπαιδευτικές εξορμήσεις στο Εθνικό Πάρκο Γαλλικού-Αξιού-Λουδία-
Αλιάκμονα» 

 

Η περιοχή ευθύνης 
Το Εθνικό Πάρκο εκτείνεται σε 388 τ. χλμ. και σε τρεις νομούς (Θεσσαλονίκης, 
Ημαθίας, Πιερίας), περιλαμβάνει, δε, ένα από τα πιο σημαντικά υγροτοπικά 
συστήματα της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό προστατεύεται από την εθνική και 
την κοινοτική νομοθεσία  (ανήκει στο δίκτυο των ευρωπαϊκών 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000). 
Ο υγρότοπος αποτελεί έναν ιδανικό τόπο επίσκεψης για μαθητές σχολείων, 
είτε στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είτε στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών εκδρομών των σχολείων, όπου μπορεί να ευαισθητοποιήσει 
περιβαλλοντικά  τους μαθητές και ταυτόχρονα να τους προβληματίσει για τις 
απειλές που δέχεται το οικοσύστημα μέσω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. 
Ο Φορέας Διαχείρισης αναλαμβάνει την ξενάγηση των μαθητών από 
εξειδικευμένο προσωπικό, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2310 794811 
(άτομα επικοινωνίας, κ. Εύα Κατράνα, κ. Κορίνα Μπέμπη). 
 
Προτεινόμενες διαδρομές 
Οι βασικές προτεινόμενες διαδρομές για οικοξεναγήσεις είναι οι εξής: 
 
1η: Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου – Περιβαλλοντικό Πάρκο Γαλλικού 
ποταμού. Στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου η παρατήρηση της παρυδάτιας 
και υδρόβιας ορνιθοπανίδας είναι άμεση, καθώς αποτελεί χώρο τροφοληψίας 
πολλών ειδών πουλιών. Πολλά από τα είδη αυτά μπορούν να παρατηρηθούν 
και με γυμνό μάτι. Η διαδρομή είναι εύκολη. Τη λιμνοθάλασσα την 
επισκεπτόμαστε κυρίως την άνοιξη, οπότε μπορούμε να περπατήσουμε στο 
εσωτερικό της. 
Το Περιβαλλοντικό Πάρκο του Γαλλικού το επισκεπτόμαστε κυρίως το 
χειμώνα, όπου μπορούμε να συναντήσουμε και να παρατηρήσουμε πολλά 
μεταναστευτικά είδη πουλιών. 
 
 
Πρόγραμμα επίσκεψης  
Χαλάστρα - Περιβαλλοντικό Πάρκο στο Γαλλικό ποταμό – 
Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου 
 
9.15 π.μ: Άφιξη στο Κέντρο πληροφόρησης στη Χαλάστρα. 
Κέντρο Πληροφόρησης Χαλάστρας 

 Στο κέντρο πραγματοποιείται ενημέρωση με τη βοήθεια της έκθεσης 
που υπάρχει εκεί, καθώς και μία παρουσίαση με τη βοήθεια 
οπτικοακουστικών μέσων (προσαρμοσμένη για μαθητές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 

 Μετά την παρουσίαση τα παιδιά μπορούνε να φάνε το κολατσιό τους. 
 Διάρκεια παραμονής στο Κέντρο Πληροφόρησης: 1 ώρα και 15 λεπτά  

 
 



 
 

 
 

Εξόρμηση στο πεδίο 
 Αναχώρηση από το Κέντρο Πληροφόρησης της Χαλάστρας για το 
πεδίο 

 Άφιξη στον υγρότοπο, όπου γίνεται ενημέρωση και επιτόπου 
παρατήρηση ορνιθοπανίδας με τηλεσκόπια και κιάλια. 

 Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα σημαντικότερα πουλιά της περιοχής, 
μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τη βλάστηση αλμυρού, υφάλμυρου και 
γλυκού νερού. 

 Μαθαίνουμε για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τα προβλήματα 
που ο άνθρωπος δημιουργεί στην προστατευόμενη περιοχή. 

 
Αναχώρηση: 12.30-12.45 μ.μ  
 
 
2η: Υγρότοπος Νέας Αγαθούπολης. 
 
9.15 π.μ: Άφιξη στο Νέα Αγαθούπολη. 
 
Στον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης οι μαθητές μπορούν:  

1. να ενημερωθούν για την προστατευόμενη περιοχή και να παρατηρήσουν 
την ορνιθοπανίδα μέσα στις λίμνες που βρίσκονται δυτικά του Δέλτα του 
Αλιάκμονα με τον εξοπλισμό του Φορέα από το πέτρινο παρατηρητήριο 
που είναι ένα από τα ομορφότερα παρατηρητήρια στην Ελλάδα, 

2. να περπατήσουν στο μονοπάτι που οδηγεί κοντά στις λίμνες και να 
γνωρίσουν τη χαρακτηριστική υγροτοπική χλωρίδα, 

3. Να γνωρίσουν τον κόσμο των εντόμων και να γίνουν μικροί επιστήμονες 
με τη βοήθεια επιστημονικών εργαλείων (μικροσκόπια και στερεοσκόπια- 
πρόγραμμα Μικρόκοσμος). 

 
Αναχώρηση: 12.30-12.45 μ.μ 

 
Επιπλέον πληροφορίες 
1. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών που μπορούν να επισκεφτούν την περιοχή 
είναι 40. 
2. Τα παιδιά πρέπει να είναι ντυμένα κατάλληλα (ανάλογα με την εποχή που 
πραγματοποιείται η επίσκεψη), και να φοράνε αθλητικά παπούτσια, να 
έχουν μαζί τους καπέλα (σε περίπτωση που έχει ήλιο) και ένα 
μπουκαλάκι νερό. 
3. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο οδηγός του λεωφορείου ότι υπάρχει 
περίπτωση να διανύσει με το λεωφορείο μικρή απόσταση σε χωματόδρομο, 
πολύ καλής κατάστασης όμως (αυτό ισχύει για τη 1η διαδρομή).  
4. Επίσης, εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε το ταμείο του Φορέα Διαχείρισης, 
μπορείτε να προσφέρετε ένα χρηματικό ποσό- συνηθίζεται 1 ευρώ το άτομο, 
χωρίς να είναι βέβαια υποχρεωτικό. 

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. 

 

Ευχαριστώ πολύ 

Εύα Κατράνα 


