
Η πλούσια ζωική ποικιλότητα της περιο-
χής, περιλαμβάνει 76 είδη ασπόνδυλων
(σκώληκες, αράχνες, έντομα κ.λ.π.), 4
είδη ψαριών, 9 είδη αμφιβίων (βάτρα-
χοι, τρίτωνες) και 18 είδη θηλαστικών
που ανάμεσά τους περιλαμβάνονται
σπάνια και προστατευόμενα είδη, όπως
τα 7 είδη νυχτερίδων, η βίδρα, η αγριό-
γατα κ.α. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να
γίνει στα 149 είδη πουλιών που βρί-
σκουν μόνιμο ή εποχιακό καταφύγιο
στο Εθνικό Πάρκο, και ανάμεσα σε
αυτά, τα εμβληματικά μεγάλα και
μικρά αρπακτικά, όπως ο χρυσαετός, ο
φιδαετός, το κιρκινέζι, ο πετρίτης, το
σαΐνι, ο τσίφτης και ο μπούφος.

The rich fauna of the region, includes
76 species of invertebrates (worms,
arachnids, insects, etc.), 4 species of
fishes, 9 species of amphibians (frogs,
tritons) and 18 species of mammals.
Among them there are rare and pro-
tected species i.e. five species of bats,
the otter and wildcat. It has to be noted
that 149 bird species have permanent
or seasonal refuge in the National Park,
such as large and small predators
(Golden Eagle, Short-toet Eagle, Lesser
Kestrel, Peregrine, Goshawk, Black kite
and the Eagle Owl).

Χάρτης ορίων Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού

Το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 40390/01-10-2009
(Φ.Ε.Κ. Δ΄ 446/02-10-2009). Περιλαμβάνει τη χερσαία περιοχή, τα ποτάμια και τις
λίμνες του ορεινού όγκου Χελμού και το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Σκοπός
της ανακήρυξης του Εθνικού Πάρκου, αλλά και της λειτουργία του ομώνυμου
Φορέα Διαχείρισης που έχει έδρα τα Καλάβρυτα, είναι η διατήρηση, η προστασία
και η συνετή διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς, εθνι-
κής και παγκόσμιας σπουδαιτότητας. Έχει μοναδική βιολογική, οικολογική, αισθη-
τική, επιστημονική, γεωλογική, κοινωνικο-οικονομική και παιδαγωγική αξία. Τα
ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία της τοπικής κοινωνίας θεωρούνται
αναπόσπαστο δυναμικό διατήρησης της ακεραιότητας του φυσικού περιβάλλοντος
στο Εθνικό Πάρκο, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιβάλλοντος έχει ανακηρύ-
ξει  1 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα και 4 Ειδικές Ζώνες Δια-
τήρησης (ΕΖΔ).

Το τοπικό κλίμα, το γεωομορφολογικό ανάγλυφο, το γεωλογικό υπόβαθρο, τα
άφθονα νερά, τα μικρά και μεγάλα οροπέδια, οι αλπικές κοιλάδες, οι ορθοπλαγιές
των βουνών της περιοχής αλλά και οι ήπιες γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
των ντόπιων κατοίκων, είναι τα θεμέλιο της βιολογικής ποικιλότητας και το ιστορικό
υπόβαθρο των θρύλων για τη σπουδαιότητα του φυσικού πλούτου της περιοχής
του Εθνικού Πάρκου, ήδη από την αρχαιότητα. 

The National Park Chelmos – Vouraikos was  founded by the Joint Ministerial Deci-
sion (JMD) in 2009. It includes the land area, the rivers and lakes of the whole area
of mount Chelmos and the Vouraikos gorge. The purpose of the proclamation as a
National Park, but also the aim of the homonymous Management Body that has
been  established in Kalavryta, is the conservation, protection and rational man-
agement of natural environment and surrounding landscape, as a natural heritage,
of national and global significance. The Park has a unique biological, ecological,
aesthetic, scientific, geological, socioeconomic and educational value. The partic-
ular social and cultural characteristics of the local community, contributes towards
the preservation of the integrity of the area. The European Commission has declared
the particular natural environment as "Site of Community Interest" and "Special
Protection Area".

The local climate, topography geo-morphological the geological background, abun-
dant water availability, large and small plateaus, alpine valleys, the sudden slopes
of the mountains and mild farming of local residents, are the foundation of biodi-
versity about the importance of the natural wealth of the area of   the National Park,
since the ancient times.
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Βαλκανοβάτραχος 
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Ασπόνδυλα - 

Αμφίβια - 

Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanii)
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Πελοποννησιακή γουστέρα
(Podarcis peloponnesiaca)
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Ερπετά  - 

Λαφιάτης ή τετράγραμμος (Elaphe quatuorlineata)
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Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)
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Φιδαετός / Short-toed Eagle 
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Χρυσαετός / Golden eagle
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Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
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Πτηνά - 

Salmo magrostigma Χαμοσούρτης  (Barbus peloponnesius)

Ψάρια γλυκέων υδάτων  - 

Ποντικός του αγρού (Apodemus agrarius)
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Τσακάλι (Canis aureus)

Ασβός (Meles meles)

Plecotus auritus

Θηλαστικά – 

Φορεας Διαχειρισης
Χελμου-Βουραϊκου

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ                 
CHELMOS  - VOURAIKOS NATIONAL PARK           

www.fdchelmos.gr

Οχιά. Οι οχιές είναι τα μόνα δηλητηριώδη φίδια,
επικίνδυνα για τον άνθρωπο στην Ελλάδα. 
Στις περιοχές της κεντρικής και νό-
τιας ηπειρωτικής Ελλάδας,  ο μο-
ναδικός αντιπρόσωπος που
απαντάμε είναι η 
Vipera ammodytes . 

Viper. Vipers are the only ven-
omous snakes that pose a threat
for humans in Greece. In the Cen-
tral and South mainland only
Vipera ammodytes occurs.   

Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού
Αγίου Αλεξίου 35, Καλάβρυτα Αχαΐας, 
TK: 25001,
Τηλ: 26920 29140 Φαξ: 26920 29141

Management Body of Chelmos-Vouraikos
Ag. Alexios Str., 35 Kalavryta GR 25001
Tel.: +30 26920 29140 Fax.: 26920 29141

web: www.fdchelmos.gr
Email: fdxb@otenet.gr


