
Υλοποιήθηκε από την Καλλιστώ με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου 
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πράσινου Ταμείου και ιδίους πόρους

Βελτιώνοντας τις συνθήκες 
συνύπαρξης του ανθρώπου 
και της αρκούδας στο Δήμο 

Αμύνταιου

Δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στο πεδίο

Ενημερωτικό υλικό και 
χάρτης των μονοπατιών



1ο μονοπάτι: από τα Ασπρόγεια στο Λέχοβο
Αφετηρία: Ασπρόγεια
Κατάληξη: Προφήτης Ηλίας Λεχόβου
Μήκος: 3,8 χλμ
Υψομετρική διαφορά: +147 μ.
Μέση διάρκεια διαδρομής: 1,5 ώρα
Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: 3-4 ώρες 
(για όλες τις θεματικές)

Το πρώτο μονοπάτι ακολουθεί την παλιά στράτα που ένωνε τα Ασπρόγεια 
με το Λέχοβο. Αφετηρία μας λοιπόν είναι τα Ασπρόγεια, ένα όμορφο, 
πετρόκτιστο χωριό,  στα 860 μ. υψόμετρο, στις δασωμένες νοτιοανατολικές 
πλαγιές του Βιτσίου, ανάμεσα στο Νυμφαίο και το Λέχοβο. Η  διαδρομή 
ξεκινά από την πλατεία του χωριού, διασχίζει τους πλακόστρωτους δρόμους 
του και κατηφορίζει νότια, προς τους παλιούς κήπους, τους οπωρώνες και 
τα χωράφια των κατοίκων.  Βγαίνοντας από το χωριό, ακολουθούμε ένα 
μικρό αγροτικό χωματόδρομο με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, διασχίζο-
ντας μία ποικιλία αγροτικών και δασικών οικοτόπων, όπως βοσκολίβαδα, 
συστάδες οπωροφόρων δέντρων, παλιά χωράφια και δασύλλια, κυρίως με 
βελανιδιές και άλλα φυλλοβόλα είδη. Πρόκειται για ένα τυπικό βιότοπο της 
Καφέ Αρκούδας, η οποία πράγματι έχει  παρουσία στην περιοχή.

Στη συνέχεια αφήνουμε το χωματόδρομο και μπαίνουμε στο παλιό, πέτρινο 
μονοπάτι, το οποίο διατηρείται ακόμα σε κάποια  σημεία. Παράλληλα, οι 
καλλιέργειες δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε όλο και πιο πυκνές και 
ώριμες συστάδες βελανιδιάς, γάβρου και οστριάς. Όσο το μονοπάτι ανηφο-
ρίζει προς τις πλαγιές του βουνού, μας οδηγεί τελικά στο δάσος της οξιάς, 
το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής. Αφού περνάμε 
από την παλιά βρύση, καταλήγουμε στο χώρο αναψυχής του Προφήτη 
Ηλία, πάνω από το Λέχοβο. Αν θέλουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε από 
βατό μονοπάτι, μέσα από συστάδες οπωροφόρων και δασικών δέντρων, 
προς το Λέχοβο, το οποίο απέχει 2,2 χλμ. ακολουθώντας τη διαδρομή τα 
«Μονοπάτια της Ειρήνης». 

Σε αυτό το μονοπάτι ακολουθείται τη σήμανση προσανατολισμού του Μονο-
πατιού της Ειρήνης το οποίο αποτελεί ένα μέρος ενός δικτύου μονοπατιών 
που διασχίζει 11 χωριά. Δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του Κοινωνικού 
Συνεταιρισμού τα Μονοπάτια της Ελλάδας – Paths of Greece και του Ενωτικού 
Συλλόγου Λεχοβιτών, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον 
ιστότοπο του έργου (https://www.pathsofpeace.gr/).



Η Καφέ Αρκούδα 

Σιγά – σιγά οι καλλιέργειες και τα οπωροφόρα δίνουν τη θέση τους 
στο δάσος. Ένα ιδανικό σημείο για την αρκούδα, η οποία θα βρει εδώ 
καρπούς για να τραφεί, αλλά και κρυψώνες για να προφυλαχθεί.

Η Καφέ Αρκούδα είναι το πιο μεγαλόσωμο άγριο θηλαστικό των 
ευρωπαϊκών βουνών. Θεωρείται ζώο με εξαιρετική ευφυΐα, καλή 
μνήμη, σύνεση, αλλά και περιέργεια. Είναι παμφάγο, προτιμά 
όμως τις φυτικές τροφές, όπως οι καρποί των θάμνων και των 
οπωροφόρων δέντρων. 

Πριν από δυο δεκαετίες, εξαιτίας του κατακερματισμού των βιοτό-
πων της, του παράνομου κυνηγιού και των δηλητηριασμένων 
δολωμάτων, ο πληθυσμός της αρκούδας είχε φτάσει σε επικίνδυνα 
χαμηλά επίπεδα. Σήμερα όμως υπολογίζεται ότι ο  πληθυσμός 
άρχισε να αυξάνεται και πάλι.

Αγροτική παραγωγή κι άγρια ζωή

Βρισκόμαστε στη ζώνη που το χωριό δίνει σταδιακά τη θέση του 
στα λιβάδια και το δάσος. Εδώ συναντάμε συνήθως παλιά και νέα 
μαντριά, χωράφια, μποστάνια και οπωροφόρα δέντρα.

Η κτηνοτροφία και η γεωργία διαμόρφωναν για αιώνες το τοπίο 
στα βουνά της Βόρειας Πίνδου. Τα άγρια ζώα, όπως η αρκούδα κι 
ο λύκος, έπρεπε να προσαρμοστούν σε αυτή την κατάσταση κι 
έμαθαν έτσι να αναζητούν την τροφή τους ανάμεσα στα χωριά, 
τα χωράφια και τα κοπάδια, προκαλώντας  πολλές φορές ζημιές 
στην παραγωγή. Δυστυχώς, οι ζημιές αυτές αποτελούν συχνά την 
αφορμή για συγκρούσεις με αποτέλεσμα πολλές φορές παράνομες 
θανατώσεις άγριων ζώων.

Η μακρά παράδοση συνύπαρξης της άγριας ζωής και της κτηνοτρο-
φίας  μπορεί ωστόσο να συνεχιστεί και σήμερα, με την υιοθέτηση 
των κατάλληλων μέτρων φύλαξης, όπως ο σωστός σταβλισμός, τα 
κατάλληλα τσομπανόσκυλα, οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις, αλλά 
και με δίκαιες αποζημιώσεις προς τους παραγωγούς.



Τα δάση κι ο άνθρωπος

Σταδιακά, αφήνουμε πίσω μας τις καλλιέργειες και τους οπωρώνες, 
για να μπούμε στην κυρίως δασωμένη ζώνη, εδώ που απλώνονται 
τα πυκνά, ώριμα δάση οξιάς, βελανιδιάς και άλλων φυλλοβόλων.

Τα δάση των φυλλοβόλων έχουν μεγάλη οικολογική αξία.  
Η οξιά και –ακόμα περισσότερο- η βελανιδιά είναι φιλόξενα είδη, 
επιτρέποντας την ανάπτυξη πολλών άλλων φυτών, δέντρων 
και θάμνων. Χάρη στους καρπούς τους εξάλλου, αποτελούν τον 
αγαπημένο βιότοπο πολλών άγριων ζώων, όπως η αρκούδα και 
το αγριογούρουνο.

Οι οξιές κι οι βελανιδιές είχαν πάντα μεγάλη σημασία για τις ορει-
νές κοινότητες, παρέχοντας καυσόξυλα για θέρμανση και τροφή 
για τα ζώα. Έτσι, τα δάση γύρω από το κάθε χωριό παραμέναν 
ανοιχτά και προσβάσιμα. Τις τελευταίες δεκαετίες ωστόσο, ο 
δραστικός περιορισμός αυτών των δραστηριοτήτων και η μερική 
εγκατάλειψη των ορεινών χωριών έχει οδηγήσει σε δάσωση τα 
παλιά βοσκοτόπια, τα χωράφια και τους οπωρώνες.

Η ζωή στα χωριά της περιοχής

Καθώς κινούμαστε στο παλιό, πέτρινο μονοπάτι από τα Απρόγεια 
προς το Λέχοβο, συναντάμε τη βρύση. Εδώ, φανταζόμαστε, θα 
ξεδιψούσαν και θα ξεκουραζόταν οι διαβάτες, ή θα ποτίζανε τα 
ζώα τους οι κτηνοτρόφοι.

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, τα ζώα και τα φυτά, τα πετρώ-
ματα και τα ποτάμια, προσέφεραν για αιώνες χώρο και πόρους στις 
κοινότητες των ανθρώπων. Τα χωριά της περιοχής αναπτύχθηκαν 
λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, με βάση την κτηνοτροφία, τη μικρή 
ορεινή γεωργία, την υλοτομία, αλλά και το εμπόριο, τη βιοτεχνία 
και –φυσικά– το χτίσιμο με την πέτρα.

Οι δραστηριότητες αυτές διαμόρφωσαν για αιώνες το τοπίο, με 
έναν τρόπο που δε μπορείς να διακρίνεις πια τί είναι «φυσικό» και 
τί «τεχνητό». Σήμερα, τα εγκαταλελειμμένα απομεινάρια αυτής 
της αγροτικής ζωής, οι οπωρώνες, τα χωράφια, οι πεζούλες, οι 
στράτες, αποτελούν πολύτιμα, οικολογικά και κοινωνικά στοιχεία 
του τοπίου, στηρίζοντας τόσο την κοινωνική μνήμη, όσο και την 
άγρια ζωή.



Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Αμύνταιο - Στα μονοπάτια 
της συνύπαρξης» δημιουργήθηκε από την Περιβαλλοντική Οργάνωση 
«Καλλιστώ», στο πλαίσιο του LIFE AMYBEAR «Βελτιώνοντας τις συνθή-
κες συνύπαρξης του ανθρώπου και της αρκούδας στο Δήμο Αμύνταιου» 
(“Improving Human-Bear Coexistence Conditions in Municipality of 
Amyntaio”, LIFE15 NAT/GR/001108). Περιλαμβάνει περιήγηση σε δύο 
επιλεγμένα μονοπάτια της περιοχής, ένα παραλίμνιο και ένα ορεινό, καθώς 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο και την τάξη.

Μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, οι μαθητές/τριες ή οι 
επισκέπτες θα περιηγηθούν στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και θα 
ενημερωθούν  για τα άγρια ζώα, τα φυτά και τους οικοτόπους που απαντώ-
νται , και  για τις κοινωνικές και παραγωγικές δραστηριότητες, τη γεωργία, 
την κτηνοτροφία, την αλιεία, για τις τοπικές κοινότητες που μοιράζονται 
τον ίδιο τόπο και τους ίδιους πόρους με την άγρια ζωή. Μέσα από αυτή την 
περιήγηση, θα κληθούν να σκεφτούν πάνω στους περίπλοκους τρόπους 
με τους οποίους οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλληλεπιδρούν με την 
άγρια ζωή και να προτείνουν λύσεις που θα αμβλύνουν τις συγκρούσεις 
και θα προάγουν τη συνύπαρξη. Ταυτόχρονα, θα πληροφορηθούν για τις 
εφαρμοζόμενες περιβαλλοντικές πολιτικές και τις προστατευόμενες 
περιοχές  και θα κρίνουν την αποτελεσματικότητά τους.

Το πρόγραμμα στο πεδίο απευθύνεται σε μαθητές των μεγαλύτερων 
τάξεων του Δημοτικού και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει 
σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόνομα, από κάθε 
ομάδα που διαθέτει το σχετικό υλικό. Οι άνθρωποι της Καλλιστώ ωστόσο, 
είναι διαθέσιμοι κατόπιν συνεννόησης να συνοδεύσουν τις ομάδες. Για 
να πραγματοποιηθούν οι  προτεινόμενες δραστηριότητες, πέρα από το 
παρόν φυλλάδιο, οι εκπαιδευτικοί/συνοδοί χρειάζεται  να φέρουν τον  
Εκπαιδευτικό Οδηγό, ο οποίος είναι διαθέσιμος, μαζί με πλούσιο ακόμα 
υλικό στη σελίδα της callisto.gr.

Συγγραφή κειμένων και επιμέλεια υλικού: Έφη Γελαστοπούλου, Κοινω-
νική Λειτουργός με Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νίκος 
Νικήσιανης, Διδάκτορας Βιολογίας, Μαρία Πετρίδου, MsC Βιολόγος. 

Ευχαριστούμε το Δήμο Αμυνταίου για τη συνεργασία στην επιλογή και 
τη σχεδίαση των μονοπατιών.
Φωτογραφίες: Έφη Γελαστοπούλου, Νίκος Νικήσιανης, Μαρία Πετρίδου, 
Αρχείο φωτογραφιών ΚΑΛΛΙΣΤΩ
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Οι καλλιέργειες της περιοχής
Καθώς περπατάμε μέσα από τα εύφορα χωράφια των Πετρών, ήρθε 
η ώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στη γεωργία, τη σημαντι-
κότερη παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής.

Ο Δήμος Αμυνταίου είναι μία αγροτική περιοχή, καθώς οι αγροτικές 
εκτάσεις και τα βοσκοτόπια καταλαμβάνουν τα 2/3 της συνολικής 
επιφάνειας του Δήμου. Περίπου 1.300 άτομα, το 1/3 του ενεργού 
πληθυσμού του Δήμου, δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
τομέα. Η γεωργία στηρίζεται ακόμα στην παραδοσιακή οικογε-
νειακή εκμετάλλευση.

Τα περισσότερα χωράφια είναι καλλιεργημένα με σιτάρι, καλαμπόκι 
και άλλα σιτηρά. Άλλες σημαντικές καλλιέργειες είναι ακόμα τα 
ζαχαρότευτλα, οι πατάτες, τα όσπρια και φυσικά τα οπωροφόρα 
δέντρα: αμυγδαλιές (όπως αυτές γύρω μας), ροδακινιές, αχλα-
διές, μηλιές και κερασιές. Η πιο χαρακτηριστική καλλιέργεια 
της περιοχής όμως είναι τα αμπέλια. Η κυρίως αμπελοοινική 
ζώνη του Δήμου βρίσκεται μάλιστα ακριβώς εδώ, ανάμεσα στις 
λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδα. Έχει μάλιστα χαρακτηριστεί ως 
Ζώνη Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας Κρασιού 
Αμυνταίου (Ο.Π.Α.Π - V.Q.P.R.D.). Η κύρια ποικιλία της ζώνης είναι 
το Ξινόμαυρο.



Τα πουλιά της λίμνης
Κατά μήκος όλης της διαδρομής μας, την προσοχή μας την κερδί-
ζουν τελικά τα πουλιά: δεκάδες είδη παρυδάτιων, αρπακτικών και 
στρουθιόμορφων πουλιών, στους καλαμιώνες, τα υγρά λιβάδια, τα 
νερά της λίμνης, τα γύρω χωράφια, εντυπωσιάζουν με τα χρώματα, 
τις φωνές και τις φιγούρες τους. 

Οι υγρότοποι είναι πολύ σημαντικοί για την ορνιθοπανίδα, καθώς 
προσφέρουν ασφαλή ενδιαιτήµατα για φωλεοποίηση, διαχείµαση, 
αλλά και σταθµούς ξεκούρασης και διατροφής κατά τη μετανά-
στευση. Έτσι, οι υγρότοποι μας προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για 
παρατήρηση πουλιών, όλες τις εποχές του χρόνου.

Στη λίμνη των Πετρών έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 
ενενήντα είδη πουλιών, πολλά από τα οποία χρήζουν προστασίας. 
Στην περιοχή απαντάται μεικτή αποικία ερωδιών και λαγγόνας, 
αλλά και ποικιλία ειδών πάπιας, όπως η πρασινοκέφαλη πάπια, 
η χουλαριόπαπια, το κιρκίρι, η βαρβάρα και 
η σπάνια βαλτόπαπια. Επίσης, μπορούμε να 
συναντήσουμε πλήθος άλλων πουλιών, όπως 
τη νερόκοτα, το λευκό πελαργό, τη χουλια-
ρομύτα, τη χαλκόκοτα, τον τσαλαπετεινό, τη 
χαλκοκουρούνα, τη γερακίνα, το φιδαετό αλλά 
και βουτηχτάρια, γλαρόνια και χελιδόνια.

Οι λίμνες της Μακεδονίας
Το σημείο μας προσφέρει μία πανοραμική θέα στη λίμνη των 
Πετρών. Πίσω μας, προς την ανατολή, απλώνεται η πολύ μεγαλύ-
τερη Βεγορίτιδα, ενώ ίσια μπροστά μας, στα νοτιοδυτικά, βρίσκεται 
το άλλο ζευγάρι λιμνών του Δήμου Αμυνταίου, η Χειμαδίτιδα κι 
η Ζάζαρη.

Οι τέσσερις λίμνες του Δήμου Αμυνταίου θεωρούνται υπόλειμμα 
της παλιάς λίμνης Εορδαίας, η οποία αναφέρεται ότι έφτανε τα 
1.000 τετραγωνικά χλμ., με μέγιστο βάθος τα 250 μ. Η πλούσια 
βλάστηση που αναπτυσσόταν γύρω από τις λίμνες, δημιουργούσε 
διαδοχικά στρώματα αποθέσεων βιολογικού υλικού, τα οποία με 
την πάροδο των αιώνων μετατράπηκαν στα σημερινά κοιτάσματα 
λιγνίτη. Χάρη στις λίμνες και τις εύφορες πεδιάδες γύρω τους, η 
περιοχή αυτή κατοικείται συνεχόμενα, από τη πρώιμη Νεολιθική 
εποχή (7η και 6η χιλιετία π.Χ.), ως σήμερα.

Σήμερα, η λίμνη Βεγορίτιδα, τροφοδοτείται από νερά της βροχής 
και τους χιονιού, με τη βοήθεια χειμάρρων, ρυακιών, ποταμών και 
με σημαντικό αριθμό υπολίμνιων πηγών. H Λίμνη των Πετρών 
τροφοδοτείται επίσης από νερά βροχής και χιονιού, καθώς και 
με το νερό από τη λίμνη Χειμαδίτιδα, μέσω τάφρου. Ταυτόχρονα, 
μέσω φυσικής τάφρου αλλά και τεχνητής υπόγειας σήραγγας, 
επικοινωνεί με τη λίμνη Βεγορίτιδα, στην οποία διοχετεύει μεγά-
λες ποσότητες νερού. 



Η διαχείριση των
 προστατευόμενων περιοχών
και οι τοπικές κοινωνίες
Οι ίδιες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται σημαντικοί οικότοποι –και 
φιλοξενούν σπάνια ή κινδυνεύοντα είδη- αποτελούν ταυτόχρονα 
και το πεδίο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων: της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας, της αλιείας, του τουρισμού, των μετακινήσεων, 
της βιομηχανίας.

Η προστασία των φυσικών οικοτόπων και της άγριας ζωής επιβά-
λει αναγκαστικά κάποιους περιορισμούς και κάποιους όρους στις 
ανθρώπινες, παραγωγικές δραστηριότητες. Το καθεστώς μίας 
προστατευόμενης περιοχής καθορίζει συνήθως τη διάκρισή της 
σε ζώνες και περιγράφει τις επιτρεπόμενες και μη χρήσεις γης 
για κάθε μία από αυτές. Οι περιορισμοί αυτοί γεννούν πολλές 
φορές συγκρούσεις ανάμεσα σε κοινωνικά κομμάτια και φορείς 
που προκρίνουν διαφορετικές χρήσεις γης.

Περιβαλλοντική προστασία όμως δεν σημαίνει μόνο απαγορεύσεις: 
σημαίνει βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και άρα άμβλυνση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τόσο για τη φύση όσο και για 
τον άνθρωπο. Επίσης, σημαίνει διαβούλευση, συζήτηση, ισορρό-
πηση των διαφορετικών αναγκών της κοινωνίας και της φύσης. 
Άλλωστε, οι ήπιες παραγωγικές δραστηριότητες, η γεωργία, η 
κτηνοτροφία, η υλοτομία, η αλιεία, συνιστούν αναπόσπαστο μέρος 
των φυσικών διεργασιών διαμόρφωσης του τοπίου – και η βίαιη 
διακοπή τους απειλεί τόσο τον άνθρωπο, όσο και τη φύση.

Το Δίκτυο Natura 2000 
Οι οικότοποι και είδη προτεραιότητας
Είμαστε στις όχθες της λίμνης Πετρών, μίας από τις 4 λίμνες 
του Δήμου Αμυνταίου. Η λίμνη Πετρών έχει συμπεριληφθεί στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, χάρη 
στην ποικιλία σημαντικών οικοτόπων που απαντώνται στις όχθες 
της, αλλά και της πλούσιας ορνιθοπανίδας που βρίσκει καταφύγιο 
σε αυτούς τους οικότοπους.

Οι περιοχές που εντάσσονται στο Δίκτυο επιλέγονται έτσι ώστε 
να «εκπροσωπούν» όλους τους σημαντικούς τύπους οικοτόπων 
και να προστατεύουν τελικά όλα τα κινδυνεύοντα είδη, σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.

Στην περιοχή των Πετρών λοιπόν προστατεύεται μία μεγάλη 
ποικιλία οικοτόπων, από τα νερά της λίμνης με τη βλάστηση του 
βυθού, ως τα παρόχθια αλσύλλια με ιτιές και λεύκες και από τα 
υγρά παραλίμνια λιβάδια ως τις ξηρές, στεπώδεις εκτάσεις στους 
γύρω λόφους. Σε αυτούς τους οικότοπους αναφέρονται 5 είδη 
προτεραιότητας: ένα θηλαστικό, ο λαγόγυρος, 2 αμφίβια (ο τρίτωνας 
και η κιτρινομπομπίνα), η μεσογειακή χελώνα κι ένα μικρό, ποώδες 
φυτό. Σημειώνεται ακόμα η παρουσία του λύκου, 2 φιδιών, ένος 
είδους ψαριού (το Τυλινάρι) αλλά και δύο σπάνιων πεταλούδων)! 
Βλέπουμε λοιπόν ότι η οικολογία δεν ξεχωρίζει μόνο τα γνωστά, 
«εμβληματικά» είδη, αλλά εστιάζει και στα πιο ταπεινά, ή ακόμα κι 
«απωθητικά» για τα δικά μας κριτήρια, όπως τα έντομα ή τα φίδια.



2ο μονοπάτι: στη Λίμνη των Πετρών
Αφετηρία: 3ο χλμ Πετρών – Κέλλης 
(διασταύρωση προς Αγ. Παντελεήμονα)
Κατάληξη: στο ίδιο σημείο
Μήκος: 3,5 χλμ
Υψομετρική διαφορά: -
Μέση διάρκεια διαδρομής: 1-1,5 ώρα
Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: 3-4 ώρες 
(για όλες τις θεματικές)

Το 2ο μονοπάτι προσφέρει μία παραλίμνια περιήγηση στη Λίμνη 
των Πετρών. Είναι αφιερωμένο στο Δίκτυο Natura 2000 και την 
οικολογία, την ιστορία και τη σημερινή ζωή των λιμνών της περι-
οχής. Η προτεινόμενη διαδρομή ξεκινά 3,5 χλμ. μετά το χωριό των 
Πετρών, στο δρόμο προς το χωριό Κέλλη. Από εκεί, παίρνουμε το 
χωματόδρομος που μέσα από μία παραλίμνια διαδρομή οδηγεί 
στον Άγιο Παντελεήμονα. Η διαδρομή περνά από καλαμιώνες, 
συστάδες δέντρων, καθώς και ένα ξύλινο παρατηρητήριο.

Μετά από 1,5 χλμ, αφήνουμε τον κεντρικό χωματόδρομο, για να μπούμε 
σε έναν μικρότερο, δευτερεύοντα δρόμο που ακολουθεί μια μικρή 
χερσόνησο. Τα δέντρα πυκνώνουν, προσφέροντας περισσότερη σκιά. 
Βαδίζοντας παράλληλα με τις όχθες της λίμνης, φτάνουμε σε ένα 
μικρό εκκλησάκι και μία βραχώδη έξαρση που βρίσκονται στη μύτη 
της χερσονήσου. Από εκεί, απολαμβάνουμε πανοραμική θέα στη 
λίμνη και τη γύρω περιοχή. Στη συνέχεια, επιστρέφουμε με μονο-
πάτι προς τον κεντρικό χωματόδρομο, διασχίζοντας χωράφια και 
μικρούς οπωρώνες, ενώ περνάμε  δίπλα από μέρος των ευρημάτων 
του αρχαίου οικισμού. Από εκεί, γυρίζουμε στο αρχικό σημείο, μετά 
από 2.300 μ. Εναλλακτικά, μπορείς κάποιος να συνεχίσει τον κύριο 
χωματόδρομο προς την άλλη κατεύθυνση, δηλ. νοτιανατολικά, και 
να καταλήξει έτσι μετά από 3 χλμ. στο Μοναστήρι και από εκεί στο 
χωριό του Αγίου Παντελεήμονα.



Βελτιώνοντας τις συνθήκες 
συνύπαρξης του ανθρώπου 
και της αρκούδας στο Δήμο 

Αμύνταιου

Δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στο πεδίο

Ενημερωτικό υλικό και 
χάρτης των μονοπατιών


